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PREAMBULE  

 

Změny ve vzdělávání pro XXI. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. 

Vzdělávání je nutné přizpůsobit a zaměřit na osobnost dítěte. Společnost se výrazně 

globalizuje, neustále dochází k přílivu nových informací. S touto situací se musí každý 

občan vyrovnat, informace musí umět vyhledávat a využívat. Takovému postoji je blízké 

tematizování obsahu vzdělávání, ne soustřeďování se jen úzce na izolované předměty.  

 

„Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.“  

          H. Spenser 

 

 

 

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem 

mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“ 

          T. G. Masaryk 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

1.1 Oficiální název programu 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle 

rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (ŠVP podle RVP ZV – LMP č.j. 

298/2013) 

 

1.2 Motivační název 

    ,,Svět a škola jako pavučina“ 

 

1.3 Předkladatel 

Název školy:   Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce,  

    příspěvková organizace   

 

Adresa:   Ledce 55, 273 01 Smečno 

 

Ředitel školy:     Mgr. Roman Pejša 

Zástupce ředitele:  Mgr. Luděk Černý 

 

Telefon:    312 517 925 (ředitel školy) 

    312 517 923 (zástupce ředitele) 

E-mail:  info@ddledce.cz 

WWW stránky:  www.ddledce.cz  

IZO:    102 114 129 

IČO:    48 70 63 02 

REDIZO:   600 021 653 

 

1.4 Zřizovatel 

Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Eva Horáková 

IČO:    61 89 46 30 

IZO:    600 021 572 

Telefon:    257 280 111 

E-mail:   info@kr-s.cz 

WWW stránky:  www.kr-stredocesky.cz 

 

1.5 Platnost dokumentu 

Platnost dokumentu (II. verze)     Od 1. 9. 2013 

 

 

Podpis ředitele      Razítko školy 

mailto:info@ddledce.cz
http://www.ddledce.cz/
mailto:info@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz/
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Lázně Šternberk na Slánsku bývaly v minulosti železité lázně. Na místě Šternberka 

stávala tvrz Bílý Újezdec, o níž jsou údaje od roku 1406. Jejími držiteli byli Jindřich 

Kokovec, Štěpán ze Žehrovic, Bedřich z Donína, Kamil z Donína, Jan z Donína, Václav 

z Donína a Bedřich z Donína. 

Od roku 1611 byl Bílý Újezdec připojen k panství smečenskému. Tvrz byla 

v roce1632 vydrancována Kašparem Skalníkem ze Slaného. V roce 1776 byla tvrz 

pojmenována na Šternberk. Byla pojmenována podle Josefy, hraběnky ze Šternberka, 

druhé manželky Františka Karla z Martinic. 

První dochované zprávy o prameni jsou z roku 1751, ale první kroky k využití 

šternberských uhličitoželezitých pramenů a zřízení lázní byly podniknuty až v roce 1800 

Marií Annou z Martinic. V roce 1801 byla u pramenů postavena lázeňská budova se 13 

byty a na ubytování byl upraven i šternberský zámeček, u nějž byl zřízen hostinec s 

anglickým parkem a vysázena topolová alej. První lázeňská sezona byla zahájena 

17.6.1801. 

Analýzu minerální vody provedli MUDr. František A. Reuss, Dr. Duras a Prof. Gintl. 

Zjistili, že minerální voda obsahuje hojně uhličitanu železitého, kyselinu uhličitou, 

kysličník vápenatý, sodný a hořečnatý a kysličník křemíku. Dva prameny pojmenované po 

Jindřichovi Clam Martincovi a Selině, jeho ženě, obsahující železitou vodu, byly užívány 

k léčení zvláště pacientů trpících chudokrevností, křivící, sešlostí po různých chorobách a 

revmatismem. 

Lázně Šternberk bývaly slavné, byly i místem kde se léčil Karel Havlíček Borovský, 

František Palacký nebo Josef Jungmann a na jednom ze svých výletů zavítal do zdejšího 

kraje i Dr. Miroslav Tyrš se členy pražského Sokola. Lázně se začátkem 20. století 

nevyplácely a před první světovou válkou byly zrušeny. Po válce se již nevzpamatovaly a 

slávu zdědily lázně Poděbrady. Život z těchto míst však nevymizel. Ticho a klid 

lázeňského prostředí nahradil křik dětských hlásků. 

 

Od roku 1928 se stal Šternberk známým „Vychovatelnou pro mravně vadnou 

mládež“. Po druhé světové válce zde byl zřízen „Domov důchodců“, později „Ústav 

sociální péče“ a 5. října 1955 ve třech vilách byly umístěny děti převážně rómského 

původu ze „Zvláštního dětského domova v Dolních Počernicích“, kde se budovala 

psychiatrická léčebna. 
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Podle zákona č.186/1960 Sb. Vznikla z dosavadního „Zvláštního dětského domova 

Zvláštní škola internátní v Ledcích“. 

Podle zákona č. 29/1984 Sb. A jeho doplnění zákonem z r.1990 došlo ke změně 

názvu „Škola pro mládež vyžadující zvláštní péče na Školu speciální“, jejíž součástí byla 

škola zvláštní a nově zřízená třída školy pomocné. V rámci experimentu MŠMT byl v roce 

1992 – 93 otevřen první ročník speciální rodinné školy.  

 

Od roku 1994, kdy do Zvláštní internátní školy nastoupila nová ředitelka Mgr. Hana 

Gabrielová, začíná rekonstrukce bývalých lázeňských budov č. 55, 56, 57, které slouží jako 

náhradní domov dětem od 3 do 18 let. V roce 1996 byl vypracován Projekt ,,Záchrany 

exteriéru kulturní památky“ budov čp.55, 56, 57 Ledce u Kladna. Jedná se v podstatě o 

modernizaci stávajícího zařízení v souladu s historickou tradicí objektu. Projekt je 

zpracován na základě dobových fotografií z 2. pol. 19. století.  

Po svém dokončení obnovy se vily zařadí mezi malý počet svědků vypovídajících o 

rázu empírových staveb. Dojde k začlenění objektů do urbanistické studie k pozdvihnutí 

regionu a pokusu o dochování této kulturní oblasti. Navrácení estetického výrazu celého 

komplexu přispívá v nemalé míře i k výchově dětí a přispěje také ke studii 

rozvoje ,,Přírodního parku Džbán“, do kterého obec Ledce spadá. 

 

Dětský domov se školou se nachází v obci Ledce ve středočeském kraji cca 7 km 

severozápadně od Kladna. Obec Ledce spadá do jedné z dílčích etap studie 

rozvoje ,,Přírodního parku Džbán.“  

V dětském domově pečujeme o děti s nařízenou ústavní výchovou, s předběžným 

opatřením nebo děti nacházející se přechodně v sociální nouzi. V takovéto situaci se 

mohou ocitnout děti již od útlého věku a pokud se jejich zázemí nezmění, aby mohly odejít 

dříve, setrvají zde zpravidla do 18 let. Někteří se rozhodnou pobyt na základě dohody 

prodloužit. Podmínkou je příprava na zaměstnání studiem.  

Kapacita našeho dětského domova je 48 dětí. Dětem v 6 rodinných skupinách se 

snažíme poskytnout bezpečné zázemí pro jejich další vývoj.  

Součástí dětského domova je základní škola praktická a základní škola speciální, 

které navštěvuje cca polovina našich dětí. Jsou do ní vřazovány na základě řádné 

diagnostiky. Zkušenost nám ukazuje na vhodnost úzkého sepětí školy a domova, protože 

většina našich klientů potřebuje alespoň v začátcích kompletní důslednou pomoc při 

integraci, socializaci. Škola vyhovuje pro výchovu dětí s mentálními postiženími. 
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Počet tříd je závislý na vřazení dětí do jednotlivých typů škol. V průběhu let 1997 – 

98 zde pobývalo 50 až 60 dětí, z nichž většina navštěvovala „Speciální školy při Dětském 

domově“ – jen 9 z nich navštěvovalo jiné zařízení. Vzhledem k postižení několika dětí, a 

možnosti individuální práce, byl zřízen přípravný ročník pomocné školy.Ve školním roce 

1998 – 99 byl otevřen zatím nejvyšší počet tříd - a to 6.  

 

V současné době zřizuje naše školské zařízení Středočeský kraj. 1.1.2006 došlo ke 

změně názvu – „Základní škola, Praktická škola, Dětský domov a Školní jídelna, Ledce 

55“. 

V roce 2010 došlo ke změně názvu zařízení - „Dětský domov a Základní škola, 

Ledce 55“. 

V roce 2013 došlo ke změna názvu zařízení - ,,Dětský domov, Základní škola a 

Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace“. 

 

Žáci mají velkou možnost využití získaných znalostí z hodin společenských i 

přírodních věd přímo v přírodě. Mohou pozorovat změnu ročního období, pozorují zvířata 

a mají možnost i o některá zvířata pečovat. Tato péče je motivuje ke sběru lesních plodů 

jako jsou žaludy, kaštany, šípky atd. Jejich snaha je odměněna poděkováním a exkurzemi 

vedenými přímo myslivci, kteří dovedou zasvěceně vyprávět o životě zvířat ve zdejším 

kraji. Největší odměnou žákům je možnost pozorovat zvířata při krmení u krmelců. 

V lázeňském lesoparku se nacházejí památné stromy a cesty.  

 

 

2.1 Úplnost a velikost školy 

Škola je zřízena při DD Ledce 55, které je koedukovaným školským zařízením 

náhradní rodinné výchovy pro děti s mentálním postižením se soudně nařízeným 

předběžným opatřením, ústavní nebo ochrannou výchovou.  

 

Školské zařízení v soudobé době sdružuje tyto součásti:  

1. Základní škola Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a 

Rámcové vzdělávací programy:  

79-01-B/001 Základy vzdělání  

79-01-B/001 Pomocná škola  

79-01-C Základní vzdělávání  
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79-01-C/001 Základní škola – dobíhající soustava  

79-01-C/01 Základní škola – nová soustava, výuka podle RVP a ŠVP. 

 

Škola poskytuje vzdělávání žákům 1. - 9. ročníku základní školy praktické a 1. - 10. 

ročníku základní školy speciální. Počet žáků ve třídě se pohybuje mezi 6 až 14 dětmi pro 

základní školu praktickou a počet žáků ve třídě se pohybuje mezi 4 až 7 dětmi pro základní 

školu speciální (počty se v průběhu roku mění). Školu navštěvují děti z Dětského domova. 

Je zde možnost integrovat děti i z okolních obcí. Vzhledem k špatné dopravní obslužnosti 

není tato možnost využívána.  

Naplněnost jednotlivých tříd školy (maximální počet čtyři třídy) v průběhu roku 

kolísá, což je typické vzhledem k našemu druhu zařízení. Naplněnost tříd se odvíjí od 

kapacity školského zařízení, a to je 48 žáků.  

 

2. Školní jídelna – kapacita 100 jídel.  

 

3. Dětský domov – kapacita - 6 rodinných skupin, tj. 48 lůžek  
 

Vedle své vzdělávací a výchovné funkce škola zdůrazňuje velkou podporu 

mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže. Je to nejúčinnější program v protidrogové 

prevenci. 

 

 

2.2 Vybavení školy 

2.2.1 Materiální, prostorové a technické 

 

Materiální vybavení je dostatečné vzhledem k požadavkům a potřebám výuky. Škola 

je vybavena učebnicemi, názornými učebními pomůckami, které neodpovídají současným 

požadavkům na výuku.  

Kromě tradičních tříd je u nás vzhledem ke vzdělávacímu programu důležitá i cvičná 

kuchyně a dílna, máme i malou počítačovou učebnu, která je připojena k internetu. Každý 

pedagog školy i žák má své přístupové heslo.  

Odborné učebny jsou vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním. Pozemek, 

dílna a kuchyně jsou vybavené vhodnými přístroji, nářadím, atd. 

Ve dvou patrové budově jsou čtyři kmenové učebny, které jsou vybavené 

víceúčelovým a funkčním zařízením; žákovské stolky jsou výškově nastavitelné a vyhovují 
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výšce žáků. V učebnách je žákům k dispozici počítač, v jedné učebně máme interaktivní 

tabuli, která je dostupná všem žákům. Žáci speciální školy mají ve třídě odpočinkový 

prostor. 

Ve škole je též dostatek učebních pomůcek. Fond pomůcek se stále doplňuje. K 

dispozici jsou také televizory s videorekordéry, DVD přehrávači. Můžeme využívat také 

CD přehrávače a magnetofony.  

V prostorách školy je malá tělocvična. Nemáme vlastní velké sportovní hřiště. 

Součástí areálu školy je i nově zřízené víceúčelové venkovní hřiště (prolézačky). Hřiště 

mohou v době mimo vyučování a o víkendech volně využívat všechny děti domova.  

Před budovou školy je prostor vyhrazený obcí k aktivitám dětí, kam může docházet i 

široká veřejnost. Pro výuku je ve velké míře využíván navazuje lesopark, ve kterém se 

uskutečňují další aktivity v rámci tělesné výchovy a je hojně využíván dětmi v rámci 

volnočasových aktivit. 

Škola je obklopena velkou zahradou. Užitkovou část zahrady z velké části udržují 

žáci sami v rámci pěstitelských prací a odpoledních aktivit. Relaxační část je v současné 

době přetvářena a upravována. 

Dále je ve škole kabinet pomůcek, sborovna a potřebné sociální zařízení. Pro 

pedagogy je ve sborovně umožněn přístup k internetu a k dispozici tiskárna, kopírka, 

scanner, fotoaparát. 

Interiér školy je z estetického hlediska na velmi dobré úrovni, o výzdobu učeben i 

chodby se starají společně učitelé a žáci. Výzdobu tvoří žákovské výtvarné a rukodělné 

práce, ale i tabelární výukové obrazy. Největším problémem je materiál pro výuku a 

samostatnou práci žáků. Materiál získáváme z vlastních zdrojů, drobných sponzorů, z řad 

spoluobčanů vesnice a drobných podnikatelů.  

Všichni žáci jsou v potřebné míře vybaveni učebnicemi a pracovními sešity se 

schvalovací doložkou MŠMT ČR. V rámci výuky pracovního vyučování mají žáci k 

dispozici a využívají pracovní oděvy, ochranné rukavice a pracovní obuv.  

Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC a umývárny vybavené dostatečným 

počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a 

příslušným normám. 

Žáci během dne dodržují pitný režim, dostávají pestré svačiny dle norem a zásad 

kvalitní výživy. 
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Školní jídelna se nachází v hlavní budově, je atypická, celkový počet míst u stolu je 

48. Kultura stolování má velmi dobrou úroveň. Ke každému podávanému jídlu je 

připraveno dostatečné množství vhodného nápoje. 

Součástí je Školní klub – keramická dílna, posilovna, relaxační místnost. Stávající 

vybavení je účelné. 

 

 

2.2.2 Hygienické podmínky  

 

Ve škole se dbá na dodržování vhodné struktury pracovního a odpočinkového režimu 

žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu. Žákům i pedagogům je umožněno 

dodržovat pitný režim dle jejich věkových a individuálních potřeb. Dodržování zákazů 

kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin je zakotveno ve školním řádu, který je 

opakovaně s žáky čten a diskutován.  

Ve všech třídních knihách jsou vloženy dokumenty stvrzující poučení žáků o 

bezpečnosti práce v hodinách či učebnách. Pedagogové i žáci jsou pravidelně proškolování 

o poskytování první pomoci. Prostředky první pomoci jsou všem pedagogům volně 

dostupné.  

 

 

2.2.3 Psychosociální podmínky  

 

Vzhledem k tomu, že našimi žáky jsou děti se zdravotním postižením, přistupujeme 

ke všem dětem individuálně. Pracovní tempo i sociální klima ve třídách odpovídá 

požadavkům a potřebám našich žáků. Hodnocení tedy také probíhá v souladu s 

individuálními možnostmi a pokrokem každého jednotlivce. Respektujeme vždy potřeby 

jedince a jeho osobní problémy. Velice důležité je osvojovat si ty vědomosti, které mají 

pro žáky praktický smysl a využitelnost.  

Škola se snaží o vytvoření pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství 

jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vychovateli a vedením školy. Důraz je kladen na 

příznivé sociální klima školy. 

 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 
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Ve škole pracuje smíšený pedagogický sbor, včetně ředitele školy, který čítá 6 

pracovníků. Jedna pracovnice má částečný úvazek, ostatní plný. Většina z nich ovládá 

nejméně jeden cizí jazyk. Za další technické, vzdělávací úseky a činnosti je stanovena 

odpovědnost.  

Všichni pedagogičtí pracovníci si povinně rozšiřují své znalosti a praktické 

dovednosti formou kurzů, školení a seminářů. Prioritními oblastmi DVPP jsou výtvarné 

dílny, psychologie, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů, multikulturní 

výchova, nově cizí jazyky, a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační 

technikou. V uplynulých letech učitelé prošli úrovní Z ve školení práce na počítači v 

projektu PI SIVPZ a někteří pedagogové prošli úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: 

počítačová grafika a digitální fotografie, tabulkové procesory, ICT ve výuce na 1. stupni). 

Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a 

využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve 

výuce žáků. 

Ve škole pracuje výchovný poradce, ICT koordinátor, metodik prevence sociálně 

patologických jevů. 

Úsek zdravotní péče zabezpečuje pracovnice s dlouhodobou praxí. 

Sociálně právní agendu a celou danou sféru kompetenčně zajišťují dvě kvalifikované 

sociální pracovnice. 

Učitelé školy a vychovatelé rodinných skupin dětského domova spolupracují a 

vzájemně se informují. Jejich kontakt má vyšší intenzitu i kvalitu, než tomu bývá mezi 

školou a rodinou.  

 

 

Údaje o pracovnících zařízení 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 
 

 
 

Údaje o pedagogických pracovnících  
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2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

 

Škola nezařadila do ŠVP dlouhodobé projekty, neboť nejsou pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami vysokým přínosem. Zajišťujeme množství exkurzí, soutěží, besed, 

navštěvujeme kulturní a vzdělávací akce. Činíme tak vzdělávání zajímavějším a 

rozšiřujeme jeho formy. Poskytujeme žákům i akce sportovního, zdravotního a relaxačního 

významu. Každoročně bychom chtěli realizovat tématické projektové dny – např.: Podzim, 

Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den zdravý, Zpívající plamínky, Kopačky proti drogám, 

atd.. Připravujeme akce sami nebo využíváme nabídky jiných institucí a osob. 

Mezinárodní spolupráce v současné době není vzhledem k charakteru zařízení 

realizována. 

 

 

2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, 
školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními 
institucemi aj.) 

 

Informace o výsledcích vzdělávání získávají vychovatelé prostřednictvím 

žákovských knížek, konzultací, na třídních schůzkách. V případě potřeby řeší učitel a 

vychovatel problém okamžitě. 

 

Spolupráce s rodiči žáků je vzhledem k typu zařízení velmi malá. Rodiče mohou 

školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vedením školy; v době odjezdů žáků na 

prázdniny, v době akcí pro veřejnost (např. Vánoce, Rozloučení se školním rokem, atd. ). 

Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu svých dětí zasláním kopie vysvědčení, o 

činnosti školy jsou informování i prostřednictvím webových stránek zařízení. S rodiči 

vystupujícího žáka se projednává zařazení do učebního oboru.  

Při závažných problémech jsou informováni telefonicky nebo písemně ihned sociální 

pracovnicí. 

Podávání informací o dítěti má ve své kompetenci ředitel, zástupce ředitele a sociální 

pracovnice. Spolupráce s rodiči a institucemi se řídí vnitřním řádem. 

 

Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena ze zástupců zřizovatele, učitelů a 

rodičů. 
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Škola spolupracuje s diagnostickými ústavy, s výchovnými ústavy, dětskými domovy 

se školou – účast na olympiádách, soutěžích, přehlídek, s ostatními základními školami 

praktickými a speciálními v regionu – systém regionálních přehlídek a soutěží, 

spolupracuje úzce s Pedagogicko psychologickou poradnou - Slunce v Stochově, s Policií 

ČR, se sociálními pracovníky a kurátory žáků a dalšími institucemi. 

 

Na vysoké úrovni je spolupráce ústavu s obcí. Děti se zúčastňují všech akcí 

pořádaných obcí, pomáhají s údržbou komunikace, lesoparku atd..  

 

Pro rodiče a širokou veřejnost pořádáme každoročně Den otevřených dveří. Dále 

výstavy, kde děti prezentují své dovednosti, setkávání se sponzory (vánoční posezení, 

Zahradní slavnost).  

Oceňujeme, že o nás regionální sdělovací prostředky informují příznivě. 

 

 

2.6 Charakteristika žáků 
 

Žáky školy jsou děti s lehkým či středně těžkým mentálním postižením(se sníženými 

rozumovými schopnostmi), s vadami řeči, souběžně postiženi více vadami, s poruchami 

chování a se soudně nařízeným předběžným opatřením, nařízenou ústavní nebo uloženou 

ochrannou výchovou.  

Mezi žáky se projevuje velká diferenciace v jejich možnostech a schopnostech při 

osvojování si teoretického učiva i při získávání praktických návyků a dovedností. Pro 

konkrétní žáky ve spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou jsou 

vypracovávány individuální vzdělávací plány.  

Výuka probíhá v kmenových třídách, v nichž pracujeme podle vzdělávacího 

programu Pomocná škola, Zvláštní škola, podle ŠVP podle RVP ZV – LMP. 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 

3.1 Zaměření školy  

 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce přílohy Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením (dále jen RVP ZV-LMP). 

Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze 

kterého k nám žáci přicházejí. Podstatou práce našeho školského zařízení pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy je reedukace svěřených dětí, tedy komplexní speciálně 

pedagogická péče směrovaná k nápravě a kompenzaci jejich problémů, zahrnujících často 

závažné osobnostní poruchy a deficity.  

Po příchodu žáka se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme 

mu při adaptaci na nové prostředí, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí, snažíme 

se o zachycení a rozvíjení každého drobného pokroku.  

Na prvním stupni upevňujeme u žáků základní hygienické návyky a vytváříme 

návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat s okolím a srozumitelně se 

vyjadřovat.  

Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, 

emocionální a volní. Rozvíjíme u žáků pracovní dovednosti, motorické a tvořivé 

schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu k práci. Učí se pracovat samostatně i v týmu. 

Žáci jsou vedeni k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře 

zapojili do společnosti. Ukazujeme žákům, jak získané vědomosti uplatní v praxi. Snažíme 

se o to, aby žáci získali reálnou představu o své individuální budoucnosti a svoji představu 

uměli v budoucnu realizovat prostřednictvím získaných kompetencí. 

Při výuce: 

a) Upřednostňujeme méně encyklopedických poznatků, více činnostního učení 

se zaměřením na praxi. 

b) Zavádíme skupinové vyučování – vede k týmové práci a k vzájemné 

pomoci. 

c) Učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně 

zodpovědní (péče o pořádek a čistotu prostředí, dodržování osobní hygieny, 

životospráva, protidrogová prevence, vztah k handicapovaným lidem). 
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d) Vedeme žáky k dodržování všeobecných pravidel, pravidel slušného 

chování, povinností a závazků. 

e) Vedeme žáky, aby uplatňovali svá práva a respektovali práva druhých, 

vzájemnou toleranci a ohleduplnost (multikulturní výchova). Nesli 

odpovědnost za své chování a jednání. 

f) Žáci jsou od počátku vedeny k samostatnosti, v péči o osobní věci, o údržbu 

a užívání společného majetku, k poznávání ceny věcí a hodnoty práce a 

peněz, k oceňování a hodnocení vztahů.  

g) Uplatňujeme individuální přístup, učíme žáky organizovat svou vlastní 

práci. 

h) Vedeme žáky k užívání informačních a komunikačních technologií, učíme 

je základům cizího jazyka tak, aby se zlepšovala i jejich budoucí pozice na 

trhu práce.  

i) Prostřednictvím zájmové činnosti se snažíme podchytit žáky s výtvarným 

nebo pohybovým nadáním, rozvíjet jejich nadání a zájem a posilovat tím 

jejich sebevědomí. Nezadatelnou roli zde sehrávají i reedukační programy 

pro děti, ale i bohatá nabídka akcí během prázdnin i mimoškolních akcí v 

průběhu školního roku. 

j) Za podpory speciálně pedagogických metod navozujeme takové učební 

situace, ve kterých může žák zažít úspěch a radost z pochvaly.  

k) Se žáky se zaměřujeme na enviromentální výchovu (ochranu životního 

prostředí). 

 

Škola se stává místem, kde žáci nejen získávají kvalitní vzdělávací péči, ale kde cítí 

přátelské prostředí, nebojí se případných neúspěchů.  

 

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků, představujících souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti a vycházejících z RVP 

ZV – LMP. Klíčové kompetence pomáhají žákům při získávání základu všeobecného 

vzdělávání. 
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Úroveň klíčových kompetencí získaných na ZŠ není konečná, ale tvoří základ pro 

celoživotní učení a pro další orientaci v každodenním praktickém životě.  

Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž 

reflektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce 

s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků. ŠVP má 

vytvořit podmínky pro radost a poznávání z nového. Má vybavit žáka v potřebnými 

znalostmi pro život.  

 

 

Klíčové kompetence 

Vzhledem k tomu, že na naší škole máme žáky s rozdílnou úrovní rozvoje všech 

složek osobnosti, rozvíjíme klíčové kompetence individuálně dle rozumových schopností 

a dané situace každého žáka. Stejně jako u očekávaných výstupů, ani u rozvoje klíčových 

kompetencí nelze přesně formulovat, jaké úrovně jednotlivý žák dosáhne, úroveň 

klíčových kompetencí v jednotlivých obdobích představuje pouze záměr a cíl našeho 

působení. 

Celkově lze říci, že vyučovací proces je zaměřen na rozvíjení a kultivaci osobnosti 

žáka s mentální retardací s cílem maximálního rozvoje jeho osobnostního potenciálu. 

Našim cílem není pouhé zprostředkování vědomostí, ale význam má především sociální 

učení, rozvoj komunikace a řešení problémů vycházejících ze skutečného života. K tomuto 

cíli napomáhají právě klíčové kompetence. 

Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s lehkou mentální retardací je kladen důraz 

především na kompetence pracovní, komunikativní, sociální a personální. Proto i pořadí 

důležitosti jejich rozvoje jsme upravili takto: kompetence pracovní, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů, 

kompetence k učení, kompetence občanské. 

 

 

STRATEGIE VEDOUCÍ K UTVÁŘENÍ A ROZVÍJENÍ KLÍČOVÝCH 

KOMPETENCÍ 

3.2.1 KOMPETENCE K UČENÍ 

1. Při práci s žákem uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a 

míru znevýhodnění. 
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2. Vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního 

klimatu. 

3. K osvojování metod a vytváření vlastních strategií učení v hojné míře využíváme 

her, soutěží, experimentů a názoru. 

4. Učíme žáka získávat informace z více zdrojů – učební a informační texty, 

knihovna, výukové programy, internet a další multimediální zdroje, motivační a 

výukové hry. 

5. Vedeme žáka k samostatnému vyhledávání dílčích i ucelených informací a 

orientaci v informačních zdrojích, v praktických i opakovaných činnostech ho 

učíme odlišovat podstatné od nepodstatného. 

6. Průběžně žákovi vysvětlujeme významy odborných a cizích výrazů, učíme ho 

následnému vyhledávání ve slovnících, encyklopediích a odborných publikacích. 

7. Motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho 

výkony, pokroky a další možnosti (žák je hodnocen za to, co umí, co zvládl, co 

dokázal, nikoli za to, co neumí). 

8. Společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka 

k poznávání vlastních možností a schopností. 

9. V praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si 

ověřovat získané poznatky a dovednosti. 

10. Zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života. 

11. Pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány, které průběžně 

doplňujeme a konzultujeme většinou se SPC. 

12. Umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce (třídní a školní výstavy, 

soutěže, projekty, skupinové a individuální práce) a jejich srovnávání s pracemi 

ostatních žáků. 

13. Při výuce různých předmětů používáme jednotnou terminologii a společně 

dohodnuté zkratky. 

14. Na praktických příkladech seznamujeme žáka s negativními dopady nízké úrovně 

vzdělávání na praktický život (trh práce, problematika nezaměstnanosti) a 

motivujeme ho k následnému odbornému vzdělávání, sami jdeme příkladem. 

15. Pracujeme s žáky různými metodami (frontální, skupinová, individuální, práce na 

projektech.  

16. Využíváme různé způsoby učení se (pamětné, logické, činnostní, učení se 

individuálně, ve dvojicích, z různých zdrojů).  
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17. Využíváme vhodných učebnic a učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků.  

18. Na začátku vyučovací jednotky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky 

společně zhodnotíme jeho dosažení.  

19. Využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků..  

20. Umožňujeme žákům účast v soutěžích.  

21. Zapojujeme žáky do prací na projektech.  

22. Na praktických příkladech seznamujeme žáka s možnostmi jeho následného 

pracovního uplatnění v praktickém životě a motivujeme ho k dalšímu vzdělávání.  

 

 

3.2.2 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

1. Průběžným sledováním a rozborem problémových situací učíme žáka 

rozpoznávat a pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost. 

2. Žáka s nižší úrovní rozumových schopností nebo s jiným znevýhodněním 

motivujeme a podporujeme prací ve skupině. 

3. Vedeme třídy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů. 

4. Postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vedeme žáka k hledání 

nových řešení a k uvědomění si vlastních kvalit, možností a limitů. 

5. Vedeme žáka k vytváření vlastních plánů a pracovních postupů. 

6. Vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáka k hledání 

souvislostí a totožných postupů. 

7. Formou modelových situací, dramatizace a problémových úloh učíme žáka 

samostatnému úsudku a rozhodování. 

8. Umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům kolektivu a navrhovat 

společná řešení. 

9. Jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka přijímat 

důsledky svých rozhodnutí. 

10. Předkládáním alternativních řešení problémových situací učíme žáka 

samostatnému rozhodování. 

11. Soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením posilujeme žákovo 

sebevědomí. 

12. Otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování 

vlastních problémů. 



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 26 

13. Snažíme se vést žáka k zaujímání vlastního postoje při řešení konkrétních 

problémů a k případnému vymezení se vůči většinovému názoru či trendu. 

14. S využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vedeme 

žáka k rozpoznávání a předcházení nebezpečí a k zafixování si správného jednání 

v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby. 

15. Učíme žáky přijímat důsledky svých rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. 

16. Naučíme žáka přivolat pomoc pro sebe a pro ostatní. 

 

 

3.2.3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

1. Kladením otevřených otázek vedeme žáky k vyjadřování celými větami a tento 

způsob vyjadřování důsledně vyžadujeme. 

2. Vhodnými podněty a problémovými úlohami vedeme žáka ke kladení a 

správnému formulování otázek, předkládáme mu informace motivující 

k doplňujícím otázkám. 

3. Žákovi vždy poskytujeme dostatečný časový prostor k vyjádření. 

4. Zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka 

naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení. 

5. Do výuky v co největší míře začleňujeme prvky kooperativního učení. 

6. Předkládáme žákovi širokou škálu učebních a doplňujících materiálů. 

7. Zadáváním samostatných prací učíme žáka orientovat se v knihách a jiných 

tištěných materiálech, získané informace správně chápat, třídit, případně 

vlastními slovy prezentovat. 

8. Při tematických besedách a diskusních kruzích umožňujeme žákovi zadávat ústní 

i písemné dotazy a podněty. 

9. Podporujeme komunikaci mezi žáky přes internet, některé informace a pokyny 

předáváme žákům pomocí e-mailu. 

10. Technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a obhajovat vlastní názory. 

11. Podněcujeme žáka k vyjadřování názorů a postojů.  

12. Vedeme žáka ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací, jdeme mu 

v tomto směru příkladem. 

13. Formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby neverbální komunikace. 
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14. Nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat 

technické, informační a komunikační prostředky (práce s telefonem, zásady 

komunikace přes mobil, školní internetová pošta …). 

15. Při tvorbě projektů a prezentací podněcujeme žáka ke skupinové práci a ke 

komunikaci v kolektivu. 

16. Formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a 

odlišností.  

17. Podporou přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami se snažíme odstraňovat 

nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky. 

18. Pomocí netradičních forem výuky (dramatizace, modelové situace) učíme žáka 

zásadám pravidel vystupování a komunikace ve světě dospělých. 

 

 

3.2.4 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

1. Máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve 

škole i mimo školu, umožňujeme žákovi podílet se v určité míře na formulaci 

těchto pravidel. 

2. Jednotným a jednoznačným výkladem jeho práv a povinností učíme žáka přijímat 

důsledky vlastních rozhodnutí. 

3. Pocit sounáležitosti a odpovědnosti posilujeme možnosti žáka vyjadřovat se 

prostřednictvím žákovské samosprávy. 

4. Žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je chválen, kárán či sankciován, kladná i 

záporná hodnocení prospěchu i chování následují vždy bezprostředně.  

5. Ve výuce upřednostňujeme metody skupinová práce a vzájemné pomoci při učení. 

6. Poskytujeme žákovi prostor pro kritické hodnocení práce skupiny, třídy, případně 

i celé školy. 

7. Pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních 

vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti. 

8. Vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat ve 

skupině různé role a uvědomovat si odlišnou míru odpovědnosti. 

9. Zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k maximální 

toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným či 

postiženým. 
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10. Na úrovni tříd i celé školy vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat 

mladším, slabším a méně nadaným spolužákům. 

11. Seznamováním žáka s kulturními a duchovními tradicemi, jejich vysvětlováním a 

dodržováním vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách a jejich 

kořenech. 

12. Pomáháme žákovi orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích 

jejich objasňováním, rozborem a případným hledáním řešení. 

13. Starší žáky zapojujeme do organizace akcí pro mladší ročníky, při školních 

výletech a školách v přírodě přenecháme určitý podíl odpovědnosti za průběh 

akce nebo za skupinu. 

14. Během výuky některých předmětů a při společných činnostech a akcích vedeme 

žáka k pomoci dětem ze ZŠŠ (s těžším mentálním, případně s kombinovaným 

postižením), vhodnou integrací těchto dětí posilujeme jeho sociální chování a 

sebeovládání. 

15. Při diskuzích a rozborech učíme žáka rozpoznávat a pojmenovávat vlastní chyby, 

nedostatky a způsoby chování narušující soužití v třídním nebo školním kolektivu 

16. Formou besed i dlouhodobých programů seznamujeme žáka s riziky 

patologických forem chování i s jejich důsledky (projekty v rámci prevence, 

besedy s odborníky, spolupráce s Městskou policií i Policií ČR).    

17. Vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně 

nadaným spolužákům.  

18. Vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a 

vzájemného soužití ve škole i mimo ni.  

19. Na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci.  

20. Společně s žáky tvoříme školní řád i třídní řád, vyžadujeme od žáků 

zodpovědnost za jejich plné dodržování.  

21. Žáci mají možnost ke školnímu řádu vznášet připomínky; ve škole funguje 

žákovská samospráva (pracovní schůzky s ředitelem, tribuny).  

22. Rozvíjíme klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem.  
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3.2.5 KOMPETENCE OBČANSKÉ  

1. Důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy 

vytváříme základní rámec školních i společenských norem. 

2. Poskytujeme žákovi prostor pro vyjádření vlastních názorů. 

3. Uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme 

základní povědomí o základních právech a povinnostech občana demokratické 

společnosti. 

4. Seznamujeme žáka s demokratickými hodnotami a tradicemi, výukou i osobním 

příkladem ho vedeme k odporu proti nedemokratickým názorům, hnutím a 

systémům. 

5. Na modelových i praktických situacích učíme žáka rozpoznávat a vyhodnocovat 

pozitivní a negativní projevy chování. 

6. Formou návštěv a nácvikem praktických činností seznamujeme žáka 

s fungováním důležitých orgánů a institucí, průběžně učíme žáka pracovat 

s nejběžnějšími dotazníky a formuláři. 

7. Důsledným výkladem historických souvislostí a poukazováním na jedinečnost 

každého člověka vedeme žáka k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto 

projevy netolerujeme ani mezi žáky, ani mezi pedagogy. 

8. Pořádáním tematických diskuzí a besed s odborníky vedeme žáka k pochopení 

významu zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání 

všech návykových látek. 

9. Snažíme se být žákům příkladem v dodržování zdravého životního stylu. 

10. Formou dramatizace a praktickou zkušeností učíme žáka zvládat běžné praktické 

činnosti – nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěva lékaře, pošta, 

knihovna… 

11. Vytváříme u žáků smysl pro kulturu a tvořivost, vedeme žáky k respektování a 

ochraně našich tradic a kulturního i historického dědictví, utváříme u žáků 

pozitivní postoj i uměleckým dílům.  

12. Aktivně žáky zapojujeme do kulturního dění a sportovních aktivit školy.  

13. Vedeme žáky k ochraně přírody, k pochopení základních ekologických 

souvislostí a environmentálních problémů.  

14. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.  
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3.2.6 KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

1. Průběžně vedeme žáka k získávání základních pracovních návyků a postupů. 

2. Seznamujeme žáka s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i 

pro odborné řemeslné práce, s jejich funkcí a odborným názvoslovím. 

3. Pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou účastí 

žáka na výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí. 

4. Manuální činnosti žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené 

zručnosti, úrovně motoriky a míry handicapu. 

5. Zadáváním pracovních činností ve skupinách a společným hodnocením týmové 

práce učíme žáka pracovat v kolektivu a rozšiřujeme jeho pracovně-komunikační 

schopnosti. 

6. Volíme pracovní činnosti zvládnutelné v kratších časových úsecích, u 

rozsáhlejších prací hodnotíme i dílčí výsledky. 

7. V rámci učebních oblastí „Člověk a společnost“ a „Člověk a svět 

práce“ rozšiřujeme povědomí žáka o historii, současnosti a charakteru 

jednotlivých řemesel. 

8. Pořádáním exkurzí do SOU a OU pomáháme žákovi vytvářet si reálnou představu 

o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění. 

9. Vedeme žáka k sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému posouzení 

vlastních možností a schopností při profesní orientaci. 

10. Pracovní vyučování úzce propojujeme s dalšími předměty – učíme žáka pracovat 

podle vlastních plánků a technických výkresů, vytvářet si vlastní řešení a postupy. 

11. V rámci předprofesní přípravy zadáváme žákovi práce a úkoly blízké zvolenému 

učebnímu oboru. 

12. V rámci učební oblasti „Člověk a společnost“ vytváříme základní přehled žáka o 

pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech souvisejících se 

získáváním zaměstnání. 

13. Formou modelových situací a dramatizace seznamujeme žáka se základními 

pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při komunikaci s nadřízenými a při 

přijímacích pohovorech různých úrovní. 

14. Seznamujeme žáky se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při 

komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech  

15. Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů.  
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16. Pozitivní vztah k práci u žáka podněcujeme účastí žáka na zlepšování školního 

prostředí (výzdobě tříd a společných prostor školy), údržbě a úpravách okolního 

areálu školy).  

 

 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 

Škola poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami: 

se zdravotním postižením, především mentálním, popř. s vývojovou poruchou chování 

či například mentálním a dalším zdravotním postižením (vadou řeči, tělesným, zrakovým, 

sluchovým postižením) a všichni žáci jsou žáky se sociálním znevýhodněním (soudně 

nařízeným předběžným opatřením, nařízenou ústavní výchovou či uloženou ochrannou 

výchovou). 

Pro vzdělávání těchto žáků se škola snaží zabezpečit materiálně technické vybavení a 

další podmínky (speciální pedagogy, snížený počet žáků ve třídách, apod.).  

Základní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje odbornou 

připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které za 

přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, 

směřuje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím 

podporuje jejich sociální integraci. 

Cílem je v co největší míře eliminovat a co nejlépe připravit žáky pro vstup do 

reálného života. Kromě přípravy na zvládání běžných i náročných životních situací, je to 

především jejich nasměřování a motivace k dalšímu vzdělávání. Žáci po ukončení povinné 

školní docházky nejčatěji nastupují do učebních oborů v odborných učilištích. ŠVP 

vychází z teoretických poznatků nezbytných pro získání základního vzdělání, směřuje však 

k získání praktických návyků a dovedností důležitých pro zapojení žáků do běžného života 

a následně i do pracovního procesu. 

V případě potřeby, na základě odborného posudku poradenského pracoviště, 

speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými 

zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). 

Vzhledem k danému zaměření školy je disponibilní časová dotace oproti běžným 

třídám základní školy výrazně navýšena. Věnována je především na podporu vzdělávací 
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oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, 

Člověk a svět práce.  

Rozvrh hodin a týdenní časové dotace jsou zpracovány na každý školní rok tak, aby 

byl naplněn učební plán daného ročníku.  

Ve škole pracují speciální pedagogové. Samozřejmostí je snížený počet žáků ve třídě. 

Své dovednosti mohou žáci dále rozvíjet v zájmových útvarech. Práce učitelů v naší škole 

je velmi ovlivněna tím, že žáci přichází v průběhu celého školního roku, jejich vědomosti 

mají velmi rozdílnou a často velmi nízkou úroveň.  
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3.4 Začlenění průřezových témat 

 

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů 

současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání.  

Průřezová témata dána RVP ZV jsou realizována formou začlenění do vzdělávacího 

obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Škola nevytváří pro průřezová témata 

samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a 

realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a 

dovednosti z různých vzdělávacích oborů.  

Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí 

charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách 

vyučovacích předmětů. Konkrétní začlenění jednotlivých průřezových témat je přehledně 

zpracováno v tabulkách. 

Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou uvedeny ve 

vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci průřezová témata. 

 

 

3.4.1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

3.4.2. Výchova demokratického občana (VDO) 

3.4.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS) 

3.4.4. Multikulturní výchova (MUV) 

3.4.5. Enviromentální výchova (EV)  

3.4.6. Mediální výchova (MEV) 

 

 

3.4.1 Osobnostní a sociální výchova  

 

 
1. stupeň 2. stupeň 

TÉMATICKÉ 

OKRUHY 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Rozvoj 

schopností 

poznávání 

INT - 

M 

INT - 

Čj 
       

Sebepoznání a 

sebepojetí 
 

INT - 

Pr 
  

INT - 

Př 
   

INT – 

Ov 

INT - 

P 
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Seberegulace a 

sebeorganizace 
       

INT – 

Ov 

INT – 

Ov 

Psychohygiena   
INT - 

Pr 
  

INT -

Tv 
   

Kreativita    
INT - 

Vv 
     

Poznávací 

schopnosti 
        

INT - 

Čj 

Mezilidské 

vztahy 
      

INT - 

Čj 
  

Komunikace 
INT - 

Čj 
        

Spolupráce a 

soutěživost 
     

INT - 

Tv 
   

Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

   
INT -

It 
  

INT - 

It 
  

Hodnoty, 

postoje, 

praktická etika 

  
INT - 

Pr 
   

INT – 

Ov 
  

 

 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
 

Rozvoj schopností poznávání 
INT - OSV – M – 1. ročník -  Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání) 

INT - OSV – Čj – 2. ročník -  Rozvoj schopností poznávání (cvičení dovednosti   

    zapamatování) 

 

Sebepoznání a sebepojetí 
INT - OSV – Prv - 2. ročník -  Sebepoznání a sebepojetí (moje tělo, moje psychika) 

INT - OSV – Př – 5. ročník -  Sebepoznání a sebepojetí (zdravé a vyrovnané sebepojetí) 

INT - OSV – Ov – 9. ročník - Sebepoznání a sebepojetí (můj vztah ke mně samé/mu) 

INT - OSV – P – 9. ročník -  Sebepoznání a sebepojetí (moje vztahy k druhým lidem) 

 

Seberegulace a sebeorganizace 
INT - OSV – Ov - 8. ročník -  Seberegulace a sebeorganizace (sebeovládání – regulace  

    vlastního jednání i prožívání, vůle) 

INT - OSV - Ov – 9. ročník - Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly,  

    organizace vlastního dne) 
 

Psychohygiena 
INT - OSV – Prv - 3. ročník -  Psychohygiena (organizace času) 

INT - OSV – Tv – 6 . ročník -  Psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli a  

    dobrý vztah k sobě samému) 

 

Kreativita 
INT - OSV – VV- 4. ročník -  Kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) 
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Poznávací schopnosti 
INT - OSV – Čj – 9 . ročník - Poznávací schopnosti (vzájemné poznávání se ve skupině /  

    třídě) 

 

Mezilidské vztahy 
INT - OSV - Čj - 7. ročník -  Mezilidské vztahy (vztahy a naše skupina, třída) 

 

Komunikace 
INT – OSV – Čj - 1. ročník -  Komunikace (řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a  

    prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků) 
 

Spolupráce a soutěživost 
INT - OSV – Tv – 6 . ročník -  Spolupráce a soutěživost (rozvoj individuálních dovedností pro 

    spolupráci /nesouhlas, odpor apod., dovednost odstoupit od  

    vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod./) 

 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
INT - OSV – It - 4. ročník -  Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (problémy  

    v mezilidských vztazích) 

INT - OSV – It – 7. ročník -  Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (z hlediska různých 

    problémů a sociálních rolí) 
 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
INT - OSV – Prv - 3. ročník -  Hodnoty, postoje, praktická etika (vytváření povědomí o  

    kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,  

    respektování atd.) 

INT - OSV - Ov – 7. ročník -  Hodnoty, postoje, praktická etika (dovednosti rozhodování  

    v eticky problematických situacích všedního dne) 

 

 

3.4.2 Výchova demokratického občana 

 

 
1. stupeň 2. stupeň 

TÉMATICKÉ 

OKRUHY 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Občanská 

společnost a 

škola 

   
INT - 

Vl 
  

INT - 

Ov 
  

Občan, 

občanská 

společnost a 

stát 

        
INT - 

Ov 

Formy 

participace 

občanů 

v politickém 

životě 

      
INT - 

Ov 
  

Principy 

demokracie 
  

INT - 

Pr 
   

INT - 

Ov 

INT - 

Z 

INT - 

D 
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jako formy 

vlády a 

způsobu 

rozhodování 

 

 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
 

Občanská společnost a škola 
INT - VDO – Vl – 4. ročník -  Občanská společnost a škola (škola jako model otevřeného  

    partnerství a demokratického společenství) 

INT - VDO - Ov- 7. ročník -  Občanská společnost a škola (demokratická atmosféra a  

    demokratické vztahy ve škole) 

 

Občan, občanská společnost a stát 
INT - VDO - Ov- 9. ročník -  Občan, občanská společnosti a stát (Listina základních práv a 

    svobod, práva a povinnosti občana) 

 

Formy participace občanů v politickém životě 
INT - VDO - Ov- 7. ročník -  Formy participace občanů v politickém životě (volební systém 

    a demokratické volby a politika) 

 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
INT - VDO - Prv - 3. ročník -  Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

    (demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním 

    životě i ve společnosti) 

INT - VDO - Ov- 7. ročník -  Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

    (význam Ústavy jako základního zákona země) 

INT - VDO – Z – 8. ročník - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

    (základní kategorie fungování demokracie) 
INT - VDO – Dj – 9. ročník -  Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

    (demokracie jako protiváha diktatury a anarchie) 

 

 

3.4.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

 
1. stupeň 2. stupeň 

TÉMATICKÉ 

OKRUHY 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Evropa a svět 

nás zajímá 

  

INT - 

Čj 
 

INT – 

Hv 
 

INT – 

Z 

INT - 

Aj 

INT - 

Z 

 

Objevujeme 

Evropu a svět 

       
INT - 

Z 
 

Jsme Evropané 

       

 
INT - 

Ov 
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TÉMATICKÉ OKRUHY 
 

Evropa a svět nás zajímá 
INT - MEGS – Čj – 3. ročník - Evropa a svět nás zajímá (místa události a artefakty v blízkém 

    okolí mající vztah k Evropě a světu) 

INT - MEGS – Hv - 5. ročník - Evropa a svět nás zajímá (lidové slovesnost, zvyky, tradice  

    národů Evropy) 

INT - MEGS – Aj – 7. ročník - Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích) 

INT - MEGS – Z – 7. ročník - Evropa a svět nás zajímá (naši sousedé v Evropě) 

INT - MEGS – Z – 8. ročník - Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a  

    zkušenosti z Evropy a světa) 

Objevujeme Evropu a svět 
INT - MEGS - Z – 8. ročník - Objevujeme Evropu a svět (evropské krajiny) 

 

Jsme Evropané 
INT - MEGS – Ov - 9. ročník - Jsme Evropané (Evropská unie) 

 

 

3.4.4 Multikulturní výchova 

 

 
1. stupeň 2. stupeň 

TÉMATICKÉ 

OKRUHY 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Kulturní rozdíly 
INT - 

Pr 
        

Lidské vztahy   
INT - 

Pr 
     

INT - 

Ov 

Etnický původ        

INT – 

Čj 

INT - 

P 

 

Multikulturalita      
INT - 

Aj 
   

Princip 

sociálního smíru 

a solidarity 

        
INT - 

Ov 

 

 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
 

Kulturní rozdíly 
INT - MUV – Prv – 1. ročník - Kulturní rozdíly (jedinečnost každého člověka a jeho  

    individuální zvláštnosti, člověk jako součást etnika) 
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Lidské vztahy 
INT - MUV – Ov - 9. ročník -  Lidské vztahy (význam kvality mezilidských vztahů pro  

    harmonický rozvoj osobnosti) 

INT - MUV - Prv – 3. ročník -Lidské vztahy (uplatňování principů slušného chování,  

    základní morální normy) 

 

Etnický původ 
INT - MUV – Čj – 8. ročník - Etnický původ (Romská kultura, Romské pohádky) 

INT - MUV – P – 8. ročník -  Etnický původ (odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost) 

 

Multikulturalita 
INT - MUV – Aj – 6. ročník - Multikulturalita (význam užívání cizího jazyka jako nástroje 

    dorozumívání - my v EU) 

Princip sociálního smíru a solidarity 
INT - MUV – Ov - 9. ročník -  Princip sociálního smíru a solidarity (otázka lidských práv,  

    zohlednění potřeb minoritních skupin) 
 

 

3.4.5 Environmentální výchova 

 

 
1. stupeň 2. stupeň 

TÉMATICKÉ 

OKRUHY 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Ekosystémy   
INT - 

Pr 

INT - 

Př 
 

INT - 

Z 
  

 

Základní 

podmínky 

života 

      
INT - 

Z 
 

INT - 

Ch 

Lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

INT - 

Pr 

INT - 

Pr 
  

INT - 

Př 
  

INT - 

Pv 

 

Vztah člověka 

k prostředí 
 

INT - 

Pr 
      

 

 

 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
 

Ekosystémy 
INT - EV - Prv –3. ročník -  Ekosystémy (les, pole, vodní zdroje -význam) 

INT - EV- Př – 4. ročník -  Ekosystémy (kulturní krajina) 

INT - EV – Z – 6. ročník -  Ekosystémy (změny okolní krajiny vlivem člověka) 

 

Základní podmínky života 
INT - EV - Ch – 9. ročník -  Základní podmínky života – (voda, ovzduší, půda, ekosystémy) 

INT - EV - Z – 7. ročník -  Základní podmínky života (čistota ovzduší u nás) 
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Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
INT - EV – Prv – 1. ročník -  Lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana  

    přírody a kulturních památek) 

INT - EV - Prv – 2. ročník -  Lidské aktivity a problémy životního prostředí (odpady a  

    hospodaření s odpady) 

INT - EV - Př – 5. ročník -  Lidské aktivity a problémy životního prostředí (zemědělství a 

    životní prostředí, ekologické zemědělství) 

INT - EV – Pv – 8. ročník -  Lidské aktivity a problémy životního prostředí (změny  

    v krajině) 

 

Vztah člověka k prostředí 
INT - EV – Prv – 2. ročník -  Vztah člověka k prostředí (příroda a kultura obce a její  

    ochrana 

 

 

3.4.6 Mediální výchova 

 

 
1. stupeň 2. stupeň 

TÉMATICKÉ 

OKRUHY 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Kritické čtení a 

vnímání 

mediálních 

sdělení 

      
INT - 

Čj 
  

Interpretace 

vztahu 

mediálních 

sdělení a 

reality 

       
INT - 

Ov 

INT - 

It 

Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

 
INT - 

Pr 
 

INT - 

Čj 
 

INT - 

Ov 
   

Tvorba 

mediálního 

sdělení 

       

INT - 

It 

INT - 

Vv 

 

 

 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
INT - MEV – Čj – 7. ročník -  Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (chápání podstaty 

    mediálního sdělení) 

 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
INT - MEV - It – 9. ročník -  Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (různé typy 

    sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce) 

INT - MEV – Ov – 8. ročník - Interpretace vtahu mediálních sdělení a reality (rozdíl mezi  

    reklamou a zprávou) 
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Fungování a vliv médií ve společnosti 
INT - MEV – Pr – 2. ročník -  Fungování a vliv médií ve společnosti (vliv médií na uspořádání 

    dne) 

INT- MEV – Čj – 4. ročník -  Fungování a vliv médií ve společnosti  (vliv médií na kulturu 

    /role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti/) 

INT - MEV – Ov – 6. ročník - Fungování a vliv médií ve společnosti (vliv médií na   

    každodenní život) 

 

Tvorba mediálního sdělení 
INT - MEV – It – 8. ročník -  Tvorba mediálního sdělení (pro školní časopis) 

INT - MEV - VV – 8. ročník - Tvorba mediálního sdělení (uplatnění a výběr výrazových  

    prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných  

    komunikačně vhodných sdělení) 

 

 

3.5 Seznam použitých zkratek  
 

Název vyučovacího 

předmětu 
Zkratka 

Název vyučovacího 

předmětu 
Zkratka 

Český jazyk Čj Občanská výchova Ov 

Anglický jazyk Aj Fyzika F 

Řečová výchova Řv Chemie Ch 

Matematika  M Přírodopis P 

Informatika It Zeměpis Z 

Prvouka Prv Hudební výchova Hv 

Přírodověda Př Výtvarná výchova Vv 

Vlastivěda Vl Tělesná výchova Tv 

Dějepis D Pracovní vyučování Pv 

 
 

Název průřezového tématu Zkratka 

Osobnostní a sociální výchova OSV 

Výchova demokratického občana VDO 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MEGS 

Multikulturní výchova MUV 

Enviromentální výchova EV 

Mediální výchova MEV 

     

    

    



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 41 

4. UČEBNÍ PLÁN  

4.1 Tabulace učebního plánu pro I. stupeň 

Učební plán pro I. stupeň 

 

4.2 Poznámky k učebnímu plánu pro I. stupeň 
 

1) Na 1. stupni jsme posílili hodinové dotace vzdělávacích oblastí: 

a) Jazyk a jazyková komunikace   o 1 hodinu ve 3. ročníku 

b) Matematika a její aplikace    o 1 hodinu ve 3. ročníku 

c) Člověk a jeho svět     o 1 hodinu ve 4., 5. ročník 

d) Člověk a svět práce     o 1 hodinu v 1., 3. ročníku 

e) Předměty speciálně pedagogické péče  o 1 hodinu v 1., 2., 3. ročníku 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

Ročník Z 

toho 

DČD 

Celkem 

předměty 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
Český jazyk 6 6 7+1 7 7 1 34 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika a 

její aplikace 
Matematika 4 4 4+1 5 5 1 23 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 
Informatika 0 0 0 1 1 0 2 

Člověk a jeho 

svět 

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 

2 
14 

(6+4+4) 
Přírodověda 0 0 0 1+1 1+1 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 
Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 

0 10 (5+5) 
Výtvarná 

výchova 
Výtvarná 

výchova 
1 1 1 1 1 

Člověka a 

zdraví 

Člověka a 

zdraví 
Tělesná 

výchova 
3 3 3 3 3 0 15 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce 
Pracovní 

vyučování 
2+1 3 3+1 3 4 2 17 

Předměty 

speciálně 

pedagogické 

péče 

Předměty 

speciálně 

pedagogické 

péče 

Řečová 

výchova 
0+1 0+1 0+1 0 0 3 3 

Disponibilní časová dotace  2 1 4 1 1  9  

Celková povinná časová dotace  21 21 25 25 26  118  
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Celkový počet disponibilních hodin na I. stupni:  9 hodin 
 

2) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace jsou naplňovány v 

předmětu Český jazyk. Český jazyk má v 1. ročníku komplexní charakter, od 2. - 5. 

ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu, Literární 

výchovu a Psaní. 

 

3) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace jsou naplňovány v 

předmětu Matematika.  

 

4) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie jsou 

naplňovány v předmětu Informatika. Předmět Informatika je vyučován od 4. ročníku. 

Aplikace dovedností z předmětu využívají žáci téměř ve všech předmětech od 4. ročníku.  

 

5) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v předmětech 

Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda.  

 

6) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Umění a kultura jsou naplňovány v předmětech 

Hudební výchova a Výtvarná výchova.  

 

7) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou naplňovány v předmětu 

Tělesná výchova.  

 

8) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsou naplňovány v předmětu 

Pracovní vyučování. Předmět dělíme na oddíly: Práce s drobným materiálem, Práce 

montážní a demontážní, Pěstitelské práce Hygiena a příprava pokrmů.  

 

9) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Předměty speciálně pedagogické péče  jsou 

naplňovány v předmětu Řečová výchova. Řečová výchova zahrnuje rozvoj 

komunikačních dovedností, individuální, skupinovou logopedickou péči (spolupráce 

s klinickým logopedem s SPC). Předmět je klasifikován v 1.,2, 3. ročníku je předmět 

posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. 

 

10) Průřezová témata jsou součástí předmětů (projektů) a nevyučují se samostatně (viz. 

kapitola č. 3.4) 

 

11) Na výuku předmětu: Čj, Řv, Aj, M, P/Pr/Prv, D, Ov, Z/Vl, F, CH, Hv, Vv, VkZ, Tv, Pv 

jsou vytvářeny skupiny z různých ročníků a vzdělávacího programu, podle aktuální 

skladby v daném školním roce. 
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4.3 Tabulace učebního plánu pro II. stupeň 

Učební plán pro 2. stupeň  

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

Ročník Z 

toho 

DČD 

Celkem 

předměty 

RVP 

6. 7. 8. 9. 
 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

a literatura 

Český jazyk 5 4+1 5 5 1 20 19 

Anglický 

jazyk 
1 1 1 1 0 4 4 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika 

a její 

aplikace 
Matematika 5 5 5 5 0 20 20 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 
Informatika 1 1 1 1 0 4 4 

Člověk a 

společnost 

Dějepis Dějepis 1 1 1 1 

0 8 8 Výchova k 

občanství 
Občanská 

výchova 
1 1 1 1 

Člověk a 

příroda 

Člověk a 

příroda 

Fyzika 0 1 1 1 

7 20 13 
Chemie 0 0 0 1 

Přírodopis 1+1 1+1 1+1 2 

Zeměpis 1+1 1+1 1+1 1+1 

Umění a 

kultura  

Hudební 

výchova 
Hudební 

výchova 
1 1 1 1 0 4 

8 
Výtvarná 

výchova 
Výtvarná 

výchova 
1 1 1 1 0 4 

Člověka a 

zdraví 

Výchova ke 

zdraví 
Výchova ke 

zdraví 
0 0 1 1 0 2 2 

Tělesná 

výchova 
Tělesná 

výchova 
3 3 3 3 0 12 12 

Člověka a svět 

práce 

Člověka a 

svět práce 
Pracovní 

vyučování 
5+2 5+1 5+1 5 4 24 20 

Disponibilní časová dotace 4 4 3 1 12   

Celková povinná časová dotace 30 30 31 31  122  

 

4.4 Poznámky k učebnímu plánu II. stupně 

 

1) Na 2. stupni jsme posílili hodinové dotace vzdělávacích oblastí: 

a) Jazyk a jazyková komunikace   o 1 hodiny v 7., 9. ročníku 

b) Člověk a příroda    o 2 hodiny v 6., 7., 8. ročníku 

c) Člověk a svět práce     o 2 hodiny v 6. ročníku a  

        o 1 hodinu v 7., 8. ročníku 

Celkový počet disponibilních hodin na II. stupni:  12 hodin 
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2) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace jsou naplňovány 

v předmětu Český jazyk a Anglický jazyk. Český jazyk je od 1. - 9. ročníku je členěn 

na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu.  

 

3) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace jsou naplňovány v 

předmětu Matematika.  

 

4) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie jsou 

naplňovány v předmětu Informatika. Předmět Informatika je vyučován od 4. ročníku. 

Aplikace dovedností z předmětu využívají žáci téměř ve všech předmětech od 4. – 9. 

ročníku.  

 

5) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a společnost jsou naplňovány v 

předmětu Dějepis a Občanská výchova.  

 

6) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a příroda jsou naplňovány v 

předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis.  

 

7) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Umění a kultura jsou naplňovány v 

předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova.  

 

8) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou naplňovány v předmětech 

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova.  

 

9) Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce jsou naplňovány v 

předmětu Pracovní vyučování. Předmět dělíme na oddíly: Práce s technickým a 

ostatním materiálem Práce montážní a demontážní Pěstitelské práce, chovatelství 

Provoz a údržba domácnosti a příprava pokrmů Svět práce - pro osmý a devátý 

ročník.  

 

10) Průřezová témata jsou součástí předmětů (projektů) a nevyučují se samostatně (viz. 

kapitola č. 3.4) 

 

11) Na výuku předmětu: Čj, Řv, Aj, M, P/Pr/Prv, D, Ov, Z/Vl, F, CH, Hv, Vv, VkZ, Tv, 

Pv jsou vytvářeny skupiny z různých ročníků a vzdělávacího programu, podle 

aktuální skladby v daném školním roce. 
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5. UČEBNÍ OSNOVY 
 

5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Český jazyk má mezi ostatními předměty stěžejní postavení, neboť dovednosti 

získané v tomto předmětu jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale také pro 

úspěšné osvojování poznatků v dalších vzdělávacích oblastech. Prostřednictvím češtiny 

jako mateřského jazyka žák poznává a učí se chápat společensko-kulturní vývoj lidské 

společnosti. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je rozdělen do složek: 

 na I. stupni (1. až 5. třída) - Komunikační a slohová výchova, Jazyková 

výchova, Literární výchova a Psaní. 
 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 1. stupni je 34 hodin. Tato dotace 

je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace a hodina je přiřazena 3. 

ročníku. 

1. ročník: 6 hodin týdně 

2. ročník: 6 hodin týdně 

3. ročník: 7+1 hodin týdně 

4. ročník: 7 hodin týdně 

5. ročník: 7 hodin týdně 
 

 na II. stupni (6. až 9. třída) - Komunikační a slohová výchova, Jazyková 

výchova a Literární výchova 
 

Časová dotace vyučovaného předmětu na 2. stupni je 22 hodin. Tato 

dotace je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace a hodina je 

přiřazena v 6., 7. a 9.. ročníku. 

6. ročník: 6+1 hodin týdně 

7. ročník: 4+1 hodin týdně 

8. ročník:     5 hodin týdně 

9. ročník: 4+1 hodin týdně 
 

Při výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 

V komunikační a slohové výchově učíme žáka vnímat a pochopit různá jazyková 

sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit, užívat vhodný jazykový projev v 

nejrůznějších situacích, kriticky posuzovat jeho obsah, ve vyšších ročnících jeho formální 

stránku a výstavbu. 

V jazykové výchově vedeme žáka k získávání vědomostí a dovedností potřebných k 

osvojování spisovné podoby českého jazyka, seznamujeme je a učíme je orientovat se v 

nespisovných tvarech národního jazyka. Žáky učíme jasnému, přehlednému a 

srozumitelnému vyjadřování. 

V literární výchově směřujeme žáka prostřednictvím četby k poznávání základních 

literárních druhů, seznamujeme je s uměleckými záměry autora, učíme je formulovat své 

postřehy z daného díla, postupně získáváme a rozvíjíme čtenářské návyky, vytváříme 

schopnost interpretace a vzhledem k věku postupně i produkce literárního textu. 
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Ve všech třech částech vyučovacího předmětu Český jazyk přistupujeme 

individuálně k žákům se specifickými poruchami učení. 

Předmět se vyučuje převážně ve třídě, je využívána i počítačová učebna. Součástí 

výuky jsou i návštěvy knihovny. 

 

 

5.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český 
jazyk pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 dáváme žákům příležitost pracovat s různými 

druhy učebního materiálu a učebních pomůcek 

(učebnice, knihy, sešity, pracovní listy, PC apod.) 

a vede žáky k jejich správnému používání. 

 zadáváním úkolů a vyhledáváním informací 

z různých pramenů (orientace v textu, 

porozumění textu), jsou žáci vedeni 

k samostatnému řešení. 

 uplatňujeme individuální přístup zohledňující 

úroveň žáků a jejich míru znevýhodnění 

 průběžně vysvětlujeme významy cizích výrazů a 

učíme je vyhledávat ve slovnících 

 vedeme žáka k tomu, aby si uměl vyhledat, utřídit 

informace z dostupných zdrojů (média, knihovna, 

výukové programy, internet) a využívat je 

k dalšímu učení, v praktickém životě 

 seznamujeme od počátků s gramatickými a 

literárními pojmy, učíme je používat 

 vedeme k aplikaci pravopisných pravidel a jejich 

propojování 
 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 vedeme žáky k samostatnému řešení běžných 

životních situací a překonávání životních 

překážek 

 snažíme se jít příkladem v dodržování zdravého 

životního stylu 

 vhodně motivujeme žáky s nižšími rozumovými 

schopnostmi 
 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 vedeme žáky ke srozumitelnému ústnímu projevu 

a vedení dialogu 

 vedeme žáky k vyjadřování svých názorů a 

postojů a k tomu, aby uměli vhodnou formou 

obhájit svůj názor 

 předkládáme žákům různé druhy studijních 

materiálů a vedeme je k samostatné práci s nimi, 

jejich využití ve společenském životě¨ 

 učíme ho naslouchat promluvám ostatních lidí, 

 vhodně reagovat a obhajovat svoje názory, účinně 
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se zapojovat do diskuse 

 směřujeme žáka k tomu, aby rozuměl různým 

typům textů a záznamů, přemýšlel o nich a 

reagoval na ně 
 

 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 vedeme žáky k posilování svého sebevědomí na 

základě poznání a pochopení vlastní osoby  

 vedeme žáky k posilování sociálního chování a 

sebeovládání, k vnímání potřeb starých, 

nemocných a postižených lidí 

 starší žáky zapojujeme do organizace akcí pro 

mladší ročníky 

 umožňujeme žákům vyjádřit své názory 
 

 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 vedeme žáky k podílení se na ochraně životního 

prostředí 

 učíme žáky zvládat komunikaci s úřady přes 

internet 

 pořádáním besed s odborníky vedeme žáky 

k pochopení významu zdraví a seznamujeme je 

s důsledky užívání návykových látek 

 dbáme na dodržování práv a povinností žáka 

 učíme žáka respektovat naše tradice, kulturní 

dědictví 

 vedeme k pozitivnímu postoji k mateřskému 

jazyku,posilujeme vlastenectví, vyzdvihujeme 

důležitost znalosti českého jazyka 
 

 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 vedeme žáky k podílení se na vhodné úpravě 

pracovního prostoru a k dodržování hygienických 

pravidel při čtení a psaní 

 vedeme žáky k samostatné práci 

 vedeme žáky k získávání základních pracovních 

návyků a postupů, vedeme žáky k pozitivnímu 

hodnocení vlastní práce 

 zadáváme práci a úkoly blízké k jeho zvolenému 

učebnímu oboru 

 zadáváme a kontrolujeme domácí přípravu, 

rozvíjíme smysl pro povinnost 

 snažíme se probudit zájem rodičů o domácí 

přípravu žáků a jejich práci v daném předmětu 
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5.1.3 Průřezová témata 

5.1.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

Rozvoj schopností poznávání 
INT - OSV – Čj – 2. ročník -  Rozvoj schopností poznávání (cvičení dovednosti   

    zapamatování) 

Poznávací schopnosti 
INT - OSV – Čj – 9 . ročník - Poznávací schopnosti (vzájemné poznávání se ve skupině /  

    třídě) 

Mezilidské vztahy 
INT - OSV - Čj - 7. ročník -  Mezilidské vztahy (vztahy a naše skupina, třída) 

Komunikace 
INT – OSV – Čj - 1. ročník -  Komunikace (řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a  

    prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků) 

5.1.3.2 Výchova demokratického občana 

0 

5.1.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 
INT - MEGS – Čj – 3. ročník - Evropa a svět nás zajímá (místa události a artefakty v blízkém 

    okolí mající vztah k Evropě a světu) 

5.1.3.4 Multikulturní výchova 

Etnický původ 
INT - MUV – Čj – 8. ročník - Etnický původ (Romská kultura, Romské pohádky) 

5.1.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.1.3.6 Mediální výchova 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
INT - MEV – Čj – 7. ročník -  Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (chápání podstaty 

    mediálního sdělení) 

Fungování a vliv médií ve společnosti 
INT- MEV – Čj – 4. ročník -  Fungování a vliv médií ve společnosti  (vliv médií na kulturu 

    /role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti/) 
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5.1.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk 
 

ČESKÝ JAZYK – 1. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Komunikační a slohová výchova  

 Se snaží o správnou 

výslovnost a pravidelné 

dýchání 

 Základní techniky mluveného 

projevu (dýchání, výslovnost) 
INT – OSV – Komunikace 

(řeč těla, řeč zvuků a slov, 

řeč předmětů a prostředí 

vytvářeného člověkem, 

řeč lidských skutků) 
 Rozumí pokynům 

přiměřené složitosti 
 

 Jazyková výchova  

 Čte obrázky zleva doprava  Průpravná diferenciační 

cvičení a hry rozvíjející 

zrakové a sluchové vnímání 

 

 Orientuje se na řádku, 

stránku 

 Vyvození samohlásek  

 Rozpozná samohlásky malé 

a velké 

 Vyvození souhlásek M, L, V, 

T, S, J 

 

 Rozlišuje délku samohlásek  Čtení otevřených slabik  
 Zná souhlásky malé a velké 

M, L, V, T, S, J 

 Čtení otevřených slabik ve 

slovech 
 

 Čte otevřené slabiky  Čtení jednoduchých vět – 

zpočátku doplněných obrázky 
 

 Čte jednoduché věty  rozvoj fonemat sluchu  
 Psaní  
 Uvolňuje si ruku  Rozvoj psychomotorických 

schopností a jemné pohybové 

koordinace nutné k výuce 

psaní 

 

 Nacvičuje správné držení 

těla, psacího náčiní 

 Správné zacházení s psacím 

náčiním 
 

 Správně píše prvky psacích 

písmen 

 Psaní čar, oblouků, zátrhů a 

vlnovek 
 

 Píše správně tvary písmen  Psaní písmen se kterými se 

žáci setkávají ve čtení (velké 

jen ta, která s od malých neliší 

tvarem) 

 

 Spojuje písmena do slabik a 

jednoduchých slov 

 Procvičování naučených 

písmen ve slabikách a slovech 
 

 Zvládá opis, přepis, diktát 

písmen a slabik a opis 

jednoduchých slov 

 Opis, přepis slabik a slov  

  Psaní písmen a slabik podle 

nápovědy 
 

 Literární výchova  
 Naslouchá pohádkám  Poslech předčítaného textu  
 Vypráví podle obrázkové 

osnovy 

 Přednes říkanky a jednoduché 

básničky 
 

 Dramatizuje jednoduchou 

pohádku 

 Dramatizace pohádek  

 Recituje jednoduchá říkadla   
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ČESKÝ JAZYK – 2. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Komunikační a slohová výchova  

 Dbá na správnou 

výslovnost a pravidelné 

dýchání 

 Rozvoj slovní zásoby a mluvní 

pohotovosti 

 

 Čte s porozuměním 

jednoduché věty 

 Základní komunikační pravidla  

   

 Jazyková výchova  

 Zná všechna písmena malé i 

velké abecedy 

 Abeceda   

 Čte dvoj- i víceslabičná 

slov složená z otevřených 

slabik 

 Členění slov na hlásky a 

slabiky 

 

 Čte zavřené slabiky  Čtení otevřených, zavřených 

slabik - slov - vět 

 

 Čte dvojslabičná slova se 

zavřenou slabikou na konci 

  

 Rozliší věty, slova, slabiky, 

hlásky 

  

 Odpovídá na otázky k 

obsahu čteného 

  

   

 Psaní  

 Píše všechna písmena malé 

abecedy a velké jen ta, která 

se od malých neodlišují 

tvarem 

 Psací písmena malé abecedy  

 Spojují písmena ve slabiky 

a slova 

 Velká psací písmena, která se 

neodlišují tvarem od malých 

 

 Píše krátké věty  Opis, přepis - slabik, slov , vět  

 Zvládá opis a přepis slabik, 

slov a jednoduchých vět 

 Diktát slabik a slov  

 Zvládá diktát slabik a slov   

   

 Literární výchova  

 Pamatuje si a reprodukuje 

jednoduché říkanky a 

básničky 

 Říkadla a básničky, hádanky, 

pohádky 
INT - OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 

(cvičení dovednosti 

zapamatování)  Soustředí se na poslech 

pohádky a krátkého příběhu 

 Přednes 

 Porozumí krátkému 

čtenému textu 

 Poslech předčítaného textu  

  Porozumění textu - hlavní 

postava, místo děje 
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ČESKÝ JAZYK – 3. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Komunikační a slohová výchova  
 Dbá na správnou výslovnost, 

tempo řeči a pravidelné 

dýchání 

 Rozvíjení přirozeného 

řečového projevu 

 

 

 Čte s porozuměním 

jednoduché texty 

 Orientace ve čteném textu  

  Čtení přiměřených pokynů s 

porozuměním 

 

   

 Jazyková výchova  

 Čte slabiky dě, tě, ně, bě, pě, 

vě 

 Čtení slov se souhláskovou 

skupinou na začátku, uprostřed 

a na konci slova 

 

 Čte slova se souhláskovou 

skupinou - na začátku, 

uprostřed, na konci slova 

 Čtení slov se slabikou dě, tě, 

ně, bě, pě, vě, mě 

 

 Rozlišuje čtení slov se 

slabikou di, ti, ni x dy, ty, ny 

 Čtení slov se slabikou di, ti, ni 

x dy, ty, ny 

 

 Čte správně předložku se 

slovem 

 Správné čtení předložky se 

slovem 

 

 Píše velká písmena na 

začátku věty a ve vlastních 

jménech 

 Vlastní jména  

 Rozpoznává krátké a dlouhé 

samohlásky a souhlásky 

 Samohlásky a souhlásky - 

dodržování jejich délky 

 

   

 Psaní  

 Dodržuje úhlednost písma 

 

 Procvičování písmen malé a 

velké abecedy 

 

 Zachovává hygienické a 

pracovní návyky 

 Nácvik neprobraných písmen 

velké abecedy 

 

 Dodržuje čitelnost psacího 

projevu 

 Opis, přepis, diktát probraných 

slov a vět 

 

 Píše všechna písmena a 

číslice 

  

 Dokáže si zkontrolovat 

napsaný text 

  

 Opisuje a přepisuje krátké 

věty 

  

 Dodržuje správné pořadí 

písmen 

  

 Píše podle diktátu 

jednoduché věty 

  

   

 Literární výchova  

 Naslouchá pohádkám a 

příběhům 

 Poslech INT - MEGS - Evropa a 

svět nás zajímá (místa 

události a artefakty 

v blízkém okolí mající 

vztah k Evropě a světu) 

 Dramatizuje jednoduché 

pohádky 

 Vyprávění 

 Vypráví dle obrázk. osnovy  Dramatizace, recitace 
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ČESKÝ JAZYK – 4. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Jazyková výchova  
 Určuje samohlásky a 

souhlásky 

 Samohlásky a souhlásky, délka 

samohlásek 

 

 Rozlišuje tvrdé, měkké a 

obojetné souhlásky 

 Souhlásky tvrdém, měkké a 

obojetné 

 

 Ovládá pravopis měkkých a 

tvrdých slabik 

 Psaní správního i-y po tvrdých 

a měkkých souhláskách 

 

 Správně vyslovuje a píše 

slova se skup. dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě 

  

 Dokáže řadit slova podle 

abecedy 

  

 Správně vyslovuje a píše 

znělé a neznělé souhlásky 

  

 Dodržuje pořádek slov ve 

větě 

 Slovo - slova ve větě, význam 

slov 

 

  Slova stejného a opačného 

významu, třídění slov, pořádek 

ve větě 

 

 Pozná a dokáže určit druhy 

vět 

 Věta - druhy vět, začátek a 

konec věty v řeči i písmu 

 

  Věty oznamovací, tázací, 

rozkazovací 

 

 Pozná podstatná jména a 

slovesa 

  

   

 Literární výchova  

 Čte krátké texty s 

porozuměním a dokáže je 

reprodukovat podle 

jednoduché osnovy 

 Správné čtení - výslovnost  

  Čtení krátkých textů s 

porozuměním 

 

 Ovládá tiché čtení a 

orientuje se ve čteném textu 

 Tiché čtení - nácvik, orientace 

ve čteném textu 

 

 Rozlišuje prózu a verše  Rozlišení pojmu kniha, noviny, 

časopisy, ilustrace, text 

 

  Literární druhy a žánry: 

rozpočitadla, hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka, spisovatel, 

básník, čtenář 

 

 Určí v přečteném textu 

hlavní postavy a jejich 

vlastnosti 

 Čtení pohádek, poznávání 

hlavních postav 

 

 Rozliší pohádkové prostředí 

od reálného 

  

 Dramatizuje jednoduchý 

příběh 

 Dramatizace pohádek podle 

osnovy 

 

 Vypráví zhlédnutý film 

nebo divadelní příběh podle 

daných otázek 

  

 Komunikační a slohová výchova  
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 Tvoří otázky a odpovídá na 

ně 

 Tvoření jednoduchých 

jazykových projevů 

 

  Tvoření otázek, odpovědi na 

otázky (rozvíjení slovní 

zásoby), intonace 

 

 Vypráví vlastní zážitky, 

jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo 

ilustrací a domluví se v 

běžných situacích 

 Reprodukce jednoduchých 

textů podle přečtené předlohy 

nebo ilustrace 

 

 

 V mluveném projevu volí 

žák správnou intonaci, 

přízvuk, formy a tempo řeči 

  

 Má vytvořenou 

odpovídající slovní zásobu 

k souvislému vyjadřování 

 Základní komunikační pravidla 

(pozdrav, poděkování, omluva, 

oslovení, krátký vzkaz, 

blahopřání) 

 

  Slovní zásoba  

 Dovede popsat jednoduché 

předměty, činnosti a děje 

 Popis jednoduchých předmětů 

 
INT- MEV - Fungování a 

vliv médií ve společnosti  

(vliv médií na kulturu 

/role filmu a televize 

v životě jednotlivce, 

rodiny, společnosti/) 

 Zvládá opis a přepis 

jednoduchých textů 

 Přepis a opis jednoduchých 

textů 

 

 Napíše správně a přehledně 

jednoduché sdělení 

  

   

 Psaní  

 Dbá na upravený a čitelný 

písemný projev, dodržuje 

vzdálenost mezer mezi 

slovy 

 Tvary, sklon, výška písma - 

spoje 

 

 

 Ovládá psaní hůlkovým 

písmem 
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ČESKÝ JAZYK – 5. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Jazyková výchova  
 Určuje samohlásky a 

souhlásky 

 

 Výslovnost a psaní znělých a 

neznělých souhlásek na konci 

a uvnitř slova 

 

 Rozlišuje tvrdé, měkké a 

obojetné souhlásky 

  

 Ovládá pravopis měkkých a 

tvrdých slabik 

 Pravopis měkkých a tvrdých 

slabik 

 

 Dokáže řadit slova podle 

abecedy 

 Abeceda 

 

 

  Abecední řazení slov  

 Správně vyslovuje a píše 

slova se skup. dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě 

 Výslovnost, psaní a čtení slov 

se skupinou dě, tě, ně, bě, pě, 

vě, mě 

 

 Správně vyslovuje a píše 

znělé a neznělé souhlásky 

  

 Dodržuje pořádek slov ve 

větě 

 Druhy slov - podstatná jména a 

slovesa (poznávání) 

 

 Pozná a dokáže určit druhy 

vět 

  

 Pozná podstatná jména a 

slovesa 

  

 Zná vyjmenovaná slova a 

ovládá jejich pravopis 

 Tvarosloví: vyjmenovaná 

slova a slova příbuzná – B, L, 

M 

 

 Vyslovuje a píše 

jednoslabičné předložky 

 Výslovnost a psaní 

jednoslabičných předložek 

 

   

 Literární výchova  

 Čte krátké texty s 

porozuměním a dokáže je 

reprodukovat podle 

jednoduché osnovy 

 Správné čtení textů s 

porozuměním a reprodukce 

podle jednoduché osnovy 

 

 Ovládá tiché čtení a 

orientuje se ve čteném textu 

 Rozvoj tichého čtení, orientace 

ve čteném textu 

 

  Významová stránka vět i 

odstavců, porozumění obsahu 

textu 

 

  Modulace souvislé řeči 

(tempo, intonace, přízvuk) 

 

 Rozlišuje prózu a verše  Verše, próza  

  Literární druhy a žánry: 

pověst, bajka, divad. 

představení, filmové 

představení, herec 

 

 Určí v přečteném textu 

hlavní postavy a jejich 

vlastnosti 

 Určování hlavní postavy a její 

vlastnosti 

 

 Rozliší pohádkové prostředí 

od reálného 

 

 Rozlišení místa a času děje, 

prostředí reálné a pohádkové, 

hlavní myšlenka) 

 

 Dramatizuje jednoduchý   
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příběh 

 Vypráví zhlédnutý film 

nebo divadelní příběh podle 

daných otázek 

  

   

 Komunikační a slohová výchova  

 Tvoří otázky a odpovídá na 

ně 

 Tvoření vět na daná slova, 

doplňování vět (slovní zásoba) 

 

  Tvoření otázek, odpovědí na 

otázky 

 

  Tvoření vět podle obrázku  

 Vypráví vlastní zážitky, 

jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo 

ilustrací a domluví se v 

běžných situacích 

 Vypravování vlastních zážitků 

(správná výslovnost, intonace, 

tempo a formy řeči) 

 

  Reprodukce textu  

  Základní komunikační pravidla  

 V mluveném projevu volí 

správnou intonaci, přízvuk, 

formy a tempo řeči 

  

 Má vytvořenou 

odpovídající slovní zásobu 

k souvislému vyjadřování 

 Formy společenského styku 

(oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání rolí mluvčího 

a posluchače, zdvořilé 

vystupování) 

 

 Dovede popsat jednoduché 

předměty, činnosti a děje 

 Popis předmětů, činnosti a děje  

 Zvládá opis a přepis 

jednoduchých textů 

  

 Napíše správně a přehledně 

jednoduché sdělení 

 Psaní jednoduchého sdělení na 

pohled - úprava, adresa 

 

   

 Psaní  

 Dbá na upravený a čitelný 

písemný projev, dodržuje 

vzdálenost mezer mezi 

slovy 

 Rychlost a plynulost psaní  

 Ovládá psaní hůlkovým 

písmem 

 Hůlkové písmo  
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ČESKÝ JAZYK – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Komunikační a slohová výchova  
 Tvoří věty, otázky a 

odpovědi v běžných 

situacích 

 Tvoření vět na daná slov, 

doplňování vět, obměna vět 

 

 Vypravuje podle obrázků či 

vlastních zážitků 

 Rozhovor  

 Popisuje jednoduché 

předměty 

 Vypravování  

 Vyhledává slova v 

Pravidlech českého 

pravopisu 

 Popis  

 Zvládá jednoduché formy 

spol. styku 

 Abeceda (abecední řazení)  

 Ovládá koncepci a úpravu 

běžných písemností 

 Pozdrav, poděkování, omluva, 

oslovení, uvítání, rozloučení, 

blahopřání 

 

  Adresa, pohlednice, dopis  

   

 Jazyková výchova  
 Pozná stavbu slova  Nauka o tvoření slov, slovní 

základ, předpony a přípony 
 

 Zná vyjmenovaná slova a 

ovládá jejich pravopis 

 Tvarosloví: vyjmenovaná 

slova a slova příbuzná 
 

 Pozná a určí podstatné 

jméno a sloveso 

 Podstatná jména, rod, číslo, 

(životnost, neživotnost) 
 

  Slovesa  
   
 Literární výchova  
 Čte podle smyslu s 

přirozenou intonací a 

přízvukem 

 čtení a poslech uměleckých 

textů, sledování televizních 

pořadů 

 

 Reprodukuje přečtené  Návštěva divadel a filmových 

představení 
 

 Orientuje se v ději  Čtenářský zážitek vyjádřený 

vlastní kresbou 
 

 Poznává literární druhy a 

žánry 

 Pohádky, povídky  
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ČESKÝ JAZYK – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Komunikační a slohová výchova  
 Rozlišuje spisovný a 

nespisovný jazyk 

 Otázky, odpovědi, písemné 

odpovědi 
INT - OSV - Mezilidské 

vztahy (vztahy a naše 

skupina, třída)  Komunikuje v běžných 

situacích 

 Osnova, vypravování, členění 

jazykového projevu na úvod, 

hlavní část, zakončení 

 Vypráví text podle 

připravené osnovy 

 Popis místnosti, objektu  

 Zvládá složitější popis  Slovníky, encyklopedie  

 Vyhledává s dopomocí 

odborné texty 

 Telefonování, dopis, 

doporučený dopis 

 

 Zvládá jednoduché formy 

společenského styku 

  

   

 Jazyková výchova  

 Ovládá pravopis příbuzných 

slov ke slovům 

vyjmenovaným 

 Příbuzná slova  

 

 

 Pozná a určí slovní druhy  Předložky, zájmena ( osobní, 

ukazovací) 

 

 Skloňuje podstatná jména  Pádové otázky, vzory 

podstatných jmen 

 

 Časuje slovesa  Osoba, číslo, čas, infinitiv 

sloves 

 

 Pozná základní skladební 

dvojici 

 Podmět a přísudek  

 Určí kořen, předponu, 

příponu 

 Stavba slova  

   

 Literární výchova  

 Čte plynule s porozuměním  Čtení a poslech uměleckých 

textů, sledování televizních 

pořadů 

INT - MEV - Kritické 

čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

(chápání podstaty 

mediálního sdělení) 

 Reprodukuje přečtený text  Návštěva divadel a filmových 

představení 

 Snaží se formulovat dojmy 

z četby 

 Čtenářský zážitek vyjádřený 

vlastní kresbou 

 

 Získává pozitivní vztah k 

literatuře 

 Pohádky, povídky  

 Poznává literární druhy a 

žánry 

 Dramatizace, recitace  

  Pověst, bajka, naučná literatura 

(čeští autoři) 
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ČESKÝ JAZYK – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Komunikační a slohová výchova  
 Vypráví text podle 

připravené osnovy 

 Vypravování ústní a písemné  

 Popisuje děje, jevy a 

pracovní postupy 

 Popis   

 Vyhledává odborné texty  Slovníky, encyklopedie, 

jazykové příručky, časopisy 

 

 Zvládá formy 

společenského styku 

 

 Psaní dopisu, vyplňování 

poštovních tiskopisů, 

jednoduchý dotazník, žádost, 

stručný životopis 

 

   

 Jazyková výchova  

 Zvládá pravopis slov s 

předponami 

 Bje - bě, vje - vě  

 Zvládá základy pravopisu 

mě - mně 

 Mluvnická stavba slova se 

skupinou mě - mně 

 

 Určí a skloňuje přídavná 

jména, číslovky 

 Přídavná jména (mluvnické 

kategorie) 

 

 Zvládá pravopis příčestí 

minulého při shodě 

přísudku s podmětem 

 Číslovky (základní, řádové)  

 Rozlišuje spisovný a 

nespisovný jazyk 

 Shoda přísudku s podmětem  

 Zvládá pravopis 

v koncovkách podstatných 

jmen (vzor pán, hrad, žena, 

město) 

 Skloňování podstatných jmen  

   

 Literární výchova  

 Čte plynule s porozuměním  Čtení a poslech uměleckých 

textů, sledování televizních 

pořadů 

INT - MUV - Etnický 

původ (Romská kultura, 

Romské pohádky) 

 Orientuje se v textu, hledá 

hlavní myšlenky 

 Návštěva divadel a filmových 

představení 

 

 Formuje dopisy s četby, 

divadelních a filmových 

představení 

 Čtenářský zážitek vyjádřený 

vlastní kresbou 

 

 Poznává literární druhy a 

žánry 

 Pohádky, povídky  

  Dramatizace, recitace  

  Pověst, bajka, naučná literatura 

(čeští autoři) 

 

  Reprodukce přečteného  

  Soustředěný poslech  

  Poezie, próza, divadelní hra 

(autoři české literatury) 
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ČESKÝ JAZYK – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Komunikační a slohová výchova  
 Umí reprodukovat text   Vypravování  

 Popisuje a charakterizuje 

osoby 

 Popis, charakteristika INT - OSV - Poznávací 

schopnosti (vzájemné 

poznávání se ve skupině / 

třídě) 

 Sestaví vlastní životopis a 

napíše jednoduchou žádost 

 Životopis, písemná 

komunikace s úřady (i využití 

PC) 

 

 Vyhledává odborné texty, 

orientuje se v denním tisku 

a běžných časopisech 

 Tiché čtení s porozuměním  

 Čte plynule s porozuměním  Objednávka jídla, organizace 

rodinné oslavy 

 

 Zvládá formy 

společenského styku 

 Inzerát  

   

 Jazyková výchova  

 Pozná a určí slovní druhy  Spojky, citoslovce  

 Rozezná větu jednoduchou 

od souvětí 

 Stavba věty  

 Zvládá pravopis příčestí 

minulého při shodě 

přísudku s 

několikanásobným 

podmětem 

 Několikanásobný předmět, 

podmět my, všichni 

 

 Užívá různé podoby slova, 

rozlišuje slova podle 

významu  

  

 Rozpozná slova spisovná a 

nespisovná, poznává slova 

  

 Citově zbarvená   

   

 Literární výchova  

 Zvládá tiché čtení s 

porozuměním 

 Čtení a poslech uměleckých 

textů, sledování televizních 

pořadů 

 

 Orientuje se v lit. textu a 

vystihne hlavní myšlenku 

 Návštěva divadel a filmových 

představení 

 

 Umí formulovat dojmy z 

četby, div. a film. 

představení 

 Čtenářský zážitek vyjádřený 

vlastní kresbou 

 

 Získává pozitivní vztah k 

literatuře 

 Pohádky, povídky  

 Rozezná základní literární 

druhy a žánry 

 Charakteristika děje a postav 

příběhu 

 

 Dokáže vyhledat potřebné 

informace v obl. literatury 

 Výklad textu, hlavní myšlenka  

  Slovníky, encyklopedie, 

významní autoři čes. a svět. 

literatury 
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PŘEDMĚTY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE 

 

Vzdělávací oblast „Předměty speciálně pedagogické péče“ rozvíjí a buduje řeč 

přiměřené věku a schopnosti žáka. Vzhledem k individuálně variabilním řečovým 

schopnostem žáků je nezbytný individuální přístup. Znamená to i snahu předcházet 

možným poruchám a překonávání vývojových nedostatků ve sdělování. 

Oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Řečová výchova. 

 

 

5.2 ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

5.2 1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Obsahem „Řečové výchovy“ je rozvíjení řečových schopností a oblasti receptivní, 

centrální a expresivní.  

Cílem a posláním řečové výchovy je rozvoj komunikačních schopností a dovedností 

žáků, které jsou předpokladem jejich úspěšné sociální adaptace a aktivního zapojení do 

života.  

Organizační formy řečové výchovy úzce souvisí s aktuální úrovní řečových 

schopností žáků s mentálním postižením a s potřebou rozvíjet konkrétní dovednosti. Při 

závažnějších vadách a poruchách řeči spolupracujeme se SPC a klinickým logopedem. 

V hodinách budeme pracovat jak individuálně, tak ve skupinách. Při individuální 

péči se zaměříme na rozvoj fonematického sluchu, smyslového vnímání. a motorických 

dovedností, edukaci řeči, případně reedukaci.  

Ve skupinové péči se bude jednat o rozvoj jemné motoriky, pohybových dovedností, 

průpravných artikulačních cvičení, cvičení dechových, rytmizaci, slovní hry, vyprávění, 

dramatizace, reprodukce textu, modelové komunikační situace.  

V hodinách budeme dále rozvíjet a podporovat přirozenou spontaneitu řečového 

projevu v konkrétních situacích, primárně rozvíjet slovní zásobu a mluvní pohotovost, 

následně pak upravovat formální stránku řeči a respektovat rozdíly v úrovni řečových 

schopností jednotlivých žáků. 

Při řečové výchově spoléháme na spolupráci s vychovateli. Předmět je klasifikován. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 1. stupni jsou 3 hodiny. Tato dotace je 

posílena o 3 hodiny z disponibilní časové dotace v 1., 2. a 3. ročníku..  

1. ročník: 0+1 hodin týdně 

2. ročník: 0+1 hodin týdně 

3. ročník: 0+1 hodin týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Řečová výchova přistupujeme individuálně 

k žákům se specifickými poruchami učení. 

Výuku prvouky ve třídě vhodně doplňují nástěnné obrazy k tématickým okruhům, 

obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové programy, filmy, vycházky, exkurze, 

besedy, výstavy.  
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5.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu řečová 
výchova pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 dáváme žákům příležitost pracovat s různými 

druhy učebního materiálu a učebních pomůcek 

(učebnice, knihy, sešity, pracovní listy, PC apod.)  

 uplatňujeme individuální přístup zohledňující 

úroveň žáků a jejich míru znevýhodnění 

 průběžně vysvětlujeme významy cizích výrazů  

 seznamujeme od počátků s gramatickými a 

literárními pojmy, učíme je používat 

 učíme použití termínů, znaků a symbolů 

v praktickém životě 

 poznávání vlastních pokroků 
 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 vedeme žáky k samostatnému řešení běžných 

životních situací a překonávání životních 

překážek 

 snažíme se jít příkladem v dodržování zdravého 

životního stylu 

 vhodně motivujeme žáky s nižšími rozumovými 

schopnostmi 

 umí vhodným způsobem požádat o pomoc 

 řeší některé problémy pomocí stereotypů, které se 

naučili 
 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 vedeme žáky ke srozumitelnému ústnímu projevu 

a vedení dialogu 

 vedeme žáky k vyjadřování svých názorů a 

postojů a k tomu, aby uměli vhodnou formou 

obhájit svůj názor 

 učíme ho naslouchat promluvám ostatních lidí 

 vhodně reagovat a obhajovat svoje názory, účinně 

se zapojovat do diskuse 

 směřujeme žáka k tomu, aby rozuměl různým 

typům textů a záznamů, přemýšlel o nich a 

reagoval na ně 

 rozvíjet u žáků verbální komunikaci  
 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 vedeme žáky k posilování svého sebevědomí na 

základě poznání a pochopení vlastní osoby  

 vedeme žáky k posilování sociálního chování a 

sebeovládání, k vnímání potřeb starých, 

nemocných a postižených lidí 

 respektovat společně dohodnutá pravidla chování   

 rozpoznání nevhodného chování, sdělení, pokud 

by byl ohrožen nevhodným chováním jiných osob 
 
 

KOMPETENCE  vedeme žáky k podílení se na ochraně životního 
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OBČANSKÉ prostředí 

 učíme žáky zvládat komunikaci s úřady přes 

internet 

 pořádáním besed s odborníky vedeme žáky 

k pochopení významu zdraví a seznamujeme je 

s důsledky užívání návykových látek 

 dbáme na dodržování práv a povinností žáka 

 učíme žáka respektovat naše tradice, kulturní 

dědictví 

 vedeme k pozitivnímu postoji k mateřskému 

jazyku,posilujeme vlastenectví, vyzdvihujeme 

důležitost znalosti českého jazyka 
 dokáže se na veřejnosti chovat tak, aby 

neobtěžoval a neškodil svým chováním 
 
 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 vedeme žáky k podílení se na vhodné úpravě 

pracovního prostoru a k dodržování hygienických 

pravidel při čtení a psaní 

 vedeme žáky k samostatné práci 

 vedeme žáky k získávání základních pracovních 

návyků a postupů, vedeme žáky k pozitivnímu 

hodnocení vlastní práce 

 zadáváme práci a úkoly blízké k jeho zvolenému 

učebnímu oboru 

 zadáváme a kontrolujeme domácí přípravu, 

rozvíjíme smysl pro povinnost 

 snažíme se probudit zájem rodičů o domácí 

přípravu žáků a jejich práci v daném předmětu 

 podle jednoduchého návodu umí splnit zadaný 

úkol, dokáže jej dokončit, vytrvat u něho 

 

 

5.2.3 Průřezová témata 

5.2.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

0 

5.2.3.2 Výchova demokratického občana 

0 

5.2.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.2.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.2.3.5 Environmentální výchova 

0 
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5.2.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.2.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Řečová výchova 
 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – 1. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   

 Správné dýchání  Dbát na správné dýchání  

 Řeč v přiměřené míře, 

hlasová cvičení 

 Dodržovat zásady hlasové 

hygieny 

 

 Cvičení a hry na rozvoj 

pohyblivosti řečových 

orgánů 

 Rozvíjet pohyblivost 

řečových orgánů(rty, měkké 

patro, jazyk) 

 

 Fonetické vnímání  Vnímat a napodobovat 

zvuky a hlasy, řetězit slova, 

rozlišovat stejný-různý 

 

   

 Fonetická analýza  

 Záměna znělosti - šije - 

žije, tělo - dělo 

 Poznat hlásky ve struktuře 

slova - diference hlásek 

 

 Záměna délek – vlas - 

vlak, les - lep 

 Poznat začáteční a konečné 

písmeno slova 

 

  Vyčlenit hlásky ze slova, 

určit množství, pořadí a 

místo hlásek ve slově 

 

 Správná výslovnost 

hlásek, náprava 

výslovnosti 

 Správně vyslovovat hlásky  

 Stavba věty, tvoření vět  Vytvořit jednoduchou větu  

 Otázka a odpověď   Umět odpovědět na 

jednoduchou otázku svými 

slovy 

 

 Čtení obrázků, slabik, 

slov, jednoduchých vět, 

krátkých příběhů 

 Číst s porozuměním 

jednoduché texty 

 

 Základní komunikační 

pravidla (prosba, žádost, 

omluva……) 

 Rozumět pokynům 

přiměřené složitosti a 

přiměřeně na ně reagovat 

 

 Vypravování podle 

obrázků, krátké 

vypravování na dané 

téma, dialogy, řízený 

rozhovor, dramatizace 

 Rozvíjet slovní zásobu a 

svými slovy vyprávět podle 

obrázků děj, ne dané téma 

dle schopnost 

 

 Zdokonalování techniky 

čtení 

 Číst jednoduchý text, 

říkanku 

 

 Rytmizace s pohybem  Posilovat rytmickou mluvu 

s doprovodnými pohyby 
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA – 2. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   

 Správné dýchání  Dbát na správné dýchání  

 Řeč v přiměřené míře, 

hlasová cvičení 

 Dodržovat zásady hlasové 

hygieny 

 

 Cvičení a hry na rozvoj 

pohyblivosti řečových 

orgánů 

 Rozvíjet pohyblivost 

řečových orgánů(rty, měkké 

patro, jazyk) 

 

 Fonetické vnímání  Vnímat a napodobovat 

zvuky a hlasy, řetězit slova, 

rozlišovat stejný-různý 

 

   

 Fonetická analýza  

 Záměna znělosti - šije - 

žije, tělo - dělo 

 Poznat hlásky ve struktuře 

slova - diference hlásek 

 

 Záměna délek – vlas - 

vlak, les - lep 

 Poznat začáteční a konečné 

písmeno slova 

 

  Vyčlenit hlásky ze slova, 

určit množství, pořadí a 

místo hlásek ve slově 

 

 Správná výslovnost 

hlásek, náprava 

výslovnosti 

 Správně vyslovovat hlásky  

 Stavba věty, tvoření vět  Vytvořit jednoduchou větu  

 Otázka a odpověď   Umět odpovědět na 

jednoduchou otázku svými 

slovy 

 

 Čtení obrázků, slabik, 

slov, jednoduchých vět, 

krátkých příběhů 

 Číst s porozuměním 

jednoduché texty 

 

 Základní komunikační 

pravidla (prosba, žádost, 

omluva……) 

 Rozumět pokynům 

přiměřené složitosti a 

přiměřeně na ně reagovat 

 

 Vypravování podle 

obrázků, krátké 

vypravování na dané 

téma, dialogy, řízený 

rozhovor, dramatizace 

 Rozvíjet slovní zásobu a 

svými slovy vyprávět podle 

obrázků děj, ne dané téma 

dle schopnost 

 

 Zdokonalování techniky 

čtení 

 Číst jednoduchý text, 

říkanku 

 

 Rytmizace s pohybem  Posilovat rytmickou mluvu 

s doprovodnými pohyby 
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA – 3. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   

 Správné dýchání  Dbát na správné dýchání  

 Řeč v přiměřené míře, 

hlasová cvičení 

 Dodržovat zásady hlasové 

hygieny 

 

 Cvičení a hry na rozvoj 

pohyblivosti řečových 

orgánů 

 Rozvíjet pohyblivost 

řečových orgánů(rty, měkké 

patro, jazyk) 

 

 Fonetické vnímání  Vnímat a napodobovat 

zvuky a hlasy, řetězit slova, 

rozlišovat stejný-různý 

 

   

 Fonetická analýza  

 Záměna znělosti - šije - 

žije, tělo - dělo 

 Poznat hlásky ve struktuře 

slova - diference hlásek 

 

 Záměna délek – vlas - 

vlak, les - lep 

 Poznat začáteční a konečné 

písmeno slova 

 

  Vyčlenit hlásky ze slova, 

určit množství, pořadí a 

místo hlásek ve slově 

 

 Správná výslovnost 

hlásek, náprava 

výslovnosti 

 Správně vyslovovat hlásky  

 Stavba věty, tvoření vět  Vytvořit jednoduchou větu  

 Otázka a odpověď   Umět odpovědět na 

jednoduchou otázku svými 

slovy 

 

 Čtení obrázků, slabik, 

slov, jednoduchých vět, 

krátkých příběhů 

 Číst s porozuměním 

jednoduché texty 

 

 Základní komunikační 

pravidla (prosba, žádost, 

omluva……) 

 Rozumět pokynům 

přiměřené složitosti a 

přiměřeně na ně reagovat 

 

 Vypravování podle 

obrázků, krátké 

vypravování na dané 

téma, dialogy, řízený 

rozhovor, dramatizace 

 Rozvíjet slovní zásobu a 

svými slovy vyprávět podle 

obrázků děj, ne dané téma 

dle schopnost 

 

 Zdokonalování techniky 

čtení 

 Číst jednoduchý text, 

říkanku 

 

 Rytmizace s pohybem  Posilovat rytmickou mluvu 

s doprovodnými pohyby 
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5.3 Cizí jazyk – ANGLICKÝ JAZYK 

5.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Na naší škole je vyučován anglický jazyk. Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování 

skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. 

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení 

mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v pracovním 

uplatnění. 

Výuka jazyků na naší škole je zaměřena především na osvojení si komunikačních 

dovedností mluvenou formou. Výuka je doplněna poznatky z různých oblastí života národů 

a států, v nichž se daným jazykem hovoří. Žáci se seznamují s historií, kulturou, geografií, 

hospodářstvím apod. Jazyková výchova neprobíhá izolovaně, ale ve spolupráci s dalšími 

předměty (zeměpis, dějepis, občanská výchova, přírodověda, vlastivěda) se podílí na 

výchově občana Evropy, který respektuje kulturní odlišnost jiných národů a národností. 

Výuka probíhá ve třídách různými formami práce s dostupnými pomůckami. Důraz 

je kladen na získání vztahu žáka k výuce cizích jazyků. Žáci se učí nápodobou učitele či 

audio nahrávek. Při výuce dbáme na správnou výslovnost a přízvuk.  Je využíváno hravých 

forem-her, říkadel, písniček a soutěží. Žáci pracují s obrázkovým materiálem i konkrétními 

pomůckami. Slovní zásoba je rozvíjena po tématických celcích. 

 

Časová dotace vyučovaného předmětu na 2. stupni je 4 hodiny. Tato 

dotace není posílena o hodiny z disponibilní časové dotace.  

6. ročník: 1 hodina týdně 

7. ročník: 1 hodina týdně 

8. ročník: 1 hodina týdně 

9. ročník: 1 hodina týdně 

 

Předmět se vyučuje převážně ve třídě, je využívána i počítačová učebna.  

Přistupujeme individuálně k žákům s vývojovými poruchami učení. 

 

 

5.3.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický 
jazyk pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 učitel využívá vhodné motivace k cílevědomému 

a vytrvalému učení 

 žáci jsou vedeni ke schopnosti zhodnotit výsledky 

svého učení 

 učitel vede žáky k samostatné práci s učebními 

materiály a názornými pomůckami 

 vzbuzujeme vhodnou motivací kladný vztah 

k cizímu jazyku a učení, poznání smyslu a cíle 

učení 

 vedeme žáka k důležité schopnosti komunikovat 

v cizím jazyce pro další studium i praktický život 

 rozvíjíme učební dovednosti potřebné 

k samostatnému učení 
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 vzbuzujeme zájem o sebevzdělání 

 vedeme žáka k třídění a vyhledávání poznatků a 

informací 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 učitel podporuje kreativitu jazykovými hrami 

 učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje 

více postupů 

 v rámci skupinové práce jsou žáci vedeni 

k vyhledávání informací 

 motivujeme a vedeme žáka k řešení daného 

problému 

 vedeme žáka k nebojácnosti mluvit v cizím 

jazyce 

 učíme žáka samostatnému řešení situace 

v běžném životě v cizojazyčném prostředí 

 vedeme žáka ke schopnosti obhájit svůj postoj, 

rozhodnutí 
 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 učitel vede žáky k porozumění obsahu 

jednoduchých sdělení a ke schopnosti přiměřeně 

na ně reagovat 

 práce ve skupinách je založena na komunikaci 

mezi žáky, respektování názoru druhých, na 

diskusi 

 vedeme žáka k formulování a vyjadřování svých 

myšlenek v logickém sledu, výstižně, souvisle, v 

písemném i ústním projevu 

 učíme žáka využívat dovedností osvojených 

v cizím jazyce k navázání kontaktu či vztahu 

 vedeme žáka k porozumění přiměřeného textu 

v cizím jazyce, správně na něj reagovat, zapojit 

do diskuze 

 využíváme informační a komunikační prostředky 

pro komunikaci s okolním světem 
 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 učitel navozuje situace vedoucí k posílení 

sebedůvěry žáků a pocitu odpovědnosti 

 využíváním skupinového vyučování vede učitel 

žáky k respektování práce v týmu a k pochopení, 

že svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce vedeme žáka ke spolupráci ve 

skupině 

 vytváříme při jednání s druhými lidmi příjemnou 

atmosféru, upevňujeme dobré mezilidské vztahy 

 vyžadujeme dodržování pravidel slušného 

chování 

 uplatňujeme individuální přístup k talentovaným 

žákům i žákům s vývojovými poruchami 

 vytváříme pozitivní představu o žáku samém, 
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posilujeme sebedůvěru, podporujeme pocit 

úspěchu 
 
 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 v rámci práce v týmu vede učitel žáky ke 

schopnosti respektovat přesvědčení druhých lidí, 

odmítat útlak a hrubé zacházení 

 poznáváním tradic, kultur a hodnot jiných zemí je 

žák veden k odmítání rasismu a xenofobie a 

uvědomění si tohoto nebezpečí 

 vedeme žáka k dodržování svých práv i 

povinností ve škole i mimo školu 

 vedeme žáka k respektování našich tradic, 

kulturního a historického dědictví, poznávání 

kultury cizích národů 

 respektujeme věkové, intelektové, sociální a 

etnické zvláštnosti žáka 

 vedeme žáka k sebehodnocení 

 posilujeme smysl k ekologickému cítění, ochraně 

zdraví 

 podporujeme aktivní zapojení žáka do kulturního 

dění 

 učíme žáky respektovat názory ostatních 
 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 učitel vyhledává výukové metody, které vedou ke 

koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení 

 učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si 

práci sami v rámci svých možností organizovat- 
dbáme na dodržování hygienických pravidel čtení 

a psaní 

 vedeme žáka k samostatnému a zodpovědnému 

přístupu k práci 

 zadáváme a kontrolujeme domácí přípravu, 

rozvíjíme smysl pro povinnost 

 vedeme žáka ke schopnosti samostatného 

vyhledávání informací a jejich využití v 

praktickém životě 

 využíváme znalostí a dovedností v cizím jazyce v 

oblastech zájmu vlastního rozvoje i jeho přípravy 

na budoucnost 

 

 

5.3.3 Průřezová témata 

5.3.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

0 

5.3.3.2 Výchova demokratického občana 

0 
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5.2.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 
INT - MEGS – Aj – 7. ročník - Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích) 

5.2.3.4 Multikulturní výchova 

Multikulturalita 
INT - MUV – Aj – 6. ročník - Multikulturalita (význam užívání cizího jazyka jako nástroje 

    dorozumívání - my v EU) 

5.3.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.3.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.3.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 
 

ANGLICKÝ JAZYK – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Ovládá fonetickou podobu 

abecedy 

 Anglická abeceda 

 
INT - MUV - 

Multikulturalita (význam 

užívání cizího jazyka jako 

nástroje dorozumívání - 

my v EU) 

  Pozdrav (hallo, good, morning, 

goodbye) 

  Představení (My name is…, 

What is your name?) 

 tématické okruhy:   

 Překládá jednoduché texty 

obsahující známou slovní 

zásobu 

 Hello  

 Abeceda  

 Barvy  

 Kalendář – čas - hodiny  

 Rodina  

 Škola  

 Zvládá základní číslovky do 

10 
 Číslovky do 10  

 Vyslovuje a čte foneticky 

správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

 Čtení a překlad jednoduchých 

pojmů a názvů 

 

 Orientuje se ve slovníku 

anglického jazyka 

 Práce se slovníkem  

 Rozumí jednoduchým 

pokynům a větám a reaguje 

na ně 

 Základní gramatická struktura 

(fráze) - (This is…., That is…, 

What is that…, What is this?) 

 

  Základní gramatická struktura 

(fárze) - (Who is this, Who is 

that?, Where is…?, …..is in 

the….) 
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ANGLICKÝ JAZYK – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Ovládá fonetickou podobu 

abecedy 

 Anglická abeceda  

  Pozdrav (Good afternoon, Bye 

- bye, hi) 

 

 tématické okruhy:  

 Překládá jednoduché texty 

obsahující známou slovní 

zásobu 

 Domov   

 Město  

 Nákupy  

 Jídlo a pití  

o Ovoce a zelenina  

o Oblékání  

 Příroda  

 Zvládá základní číslovky do 

20 
 Číslovky do 20  

 Vyslovuje a čte foneticky 

správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

 Čtení a překlad jednoduchých 

pojmů a názvů 
INT - MEGS - Evropa a 

svět nás zajímá (život dětí 

v jiných zemích) 
 Orientuje se ve slovníku 

anglického jazyka 

 Práce se slovníkem  

 Rozumí jednoduchým 

pokynům a větám a reaguje 

na ně 

 Základní gramatická struktura 

(fráze) - (This is…., That is…, 

What is that…, What is this?) 

 

 Vytváří jednoduché otázky 

a odpovědi - zvládá 

jednoduchou pomalou 

konverzaci dvou osob 

 Základní gramatická struktura 

(fárze) - (Who is this, Who is 

that?, Where is…?, …..is in 

the….) 
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ANGLICKÝ JAZYK – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Ovládá fonetickou podobu 

abecedy 

 Anglická abeceda  

  Přivítání a rozloučení (See you 

later, good evening. How do 

you do? How are you? Nice to 

meet you.) 

 

  Omluva a oslovení (Excuse 

me, Mr, Mrs, Miss) 

 

 Vyslovuje a čte foneticky 

správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

 Čtení a překlad jednoduchých 

pojmů a názvů 

 

 Rozumí jednoduchým 

pokynům a větám a reaguje 

na ně 

 Základní gramatická struktura 

(fráze) - (This is…., That is…, 

What is that…, What is this?) 

 

 Vytváří jednoduché otázky 

a odpovědi - zvládá 

jednoduchou pomalou 

konverzaci dvou osob 

 Základní gramatická struktura 

(fárze) - (Who is this, Who is 

that?, Where is…?, …..is in 

the….) 

 

 Vede jednoduchý rozhovor  Základní gramatická struktura 

(osobní zájmena, otázka v 

přítomném čase: Is he good at 

tenis?) 

 

 Orientuje se ve slovníku 

anglického jazyka 

 Práce se slovníkem  

 tématické okruhy:  

 Překládá jednoduché texty 

obsahující známou slovní 

zásobu 

 Počasí  

 Kalendář – dny, měsíce, rok,  

 Zdraví a nemoc  

 Sport  

 Dopravní prostředky  

 Zvládá základní číslovky do 

50 
 Číslovky do 50  

 



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 74 

 

ANGLICKÝ JAZYK – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Ovládá fonetickou podobu 

abecedy 

 Anglická abeceda  

 Rozumí známým slovům a 

větám ke vztahem k 

osvojovaným tématům 

 Krátký rozhovor (pozdrav, 

představení, přivítání, 

rozloučení) 

 

 Vyslovuje a čte foneticky 

správně v přiměřeném 

rozsahu slovní zásoby 

 Čtení a překlad jednoduchých 

pojmů a názvů 

 

 Rozumí jednoduchým 

pokynům a větám a reaguje 

na ně 

 Základní gramatická struktura 

(fráze) - (This is…., That is…, 

What is that…, What is this?) 

 

 Vytváří jednoduché otázky 

a odpovědi - zvládá 

jednoduchou pomalou 

konverzaci dvou osob 

 Základní gramatická struktura 

(fárze) - (Who is this, Who is 

that?, Where is…?, …..is in 

the….) 

 

 Vede jednoduchý rozhovor  Formulace otázek a odpovědí v 

oblastech probraných témat 

 

 Vytváří jednoduché zápory  Tvorba záporu  

  Požádání o pomoc (Can you 

help me, please) 

 

 Orientuje se ve slovníku 

anglického jazyka 

 Práce se slovníkem  

 tématické okruhy:  

 Překládá jednoduché texty 

obsahující známou slovní 

zásobu 

 Lidské tělo  

 Povolání  

 Kancelář  

 Ubytování  

 Zvládá základní číslovky do 

100 
 Číslovky do 100  
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5.4 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

5.4.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití 

matematických dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a 

prostorové představivosti. 

Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a 

způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel, používání 

kalkulátoru a matematických výukových programů. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, 

srovnávat, učí se sebedůvěře, vyjadřují výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími 

schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat. Matematické vzdělávání vede žáky 

k přesnému vyjadřování, rozvíjí logické uvažování, důslednost, vytrvalost, pečlivost, 

schopnost sebekontroly, tvořivost, sebedůvěru. 

Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, žáci si 

osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 

Matematika prolíná celým základním vzděláváním. Vzhledem ke svému charakteru 

využívá učivo matematiky velmi často poznatků z ostatních vzdělávacích oborů. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na 

čtyři tematické okruhy: 

1) V tematickém okruhu Čísla a početní operace si žáci osvojují aritmetické 

operace: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové 

porozumění. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem, 

porovnáváním a zaokrouhlováním. Učí se matematizovat reálné situace. 

 

2) V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají 

určité typy změn a závislostí známých jevů z běžného života, které analyzují z 

tabulek diagramů a grafů, jednoduché případy sami vyjadřují matematickým 

předpisem, tabulkou, grafem. 

 

3) V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a 

znázorňují geometrické útvary a modelují reálné situace, zkoumají tvary a 

prostor. Učí se porovnávat, odhadovat, určovat velikost úhlu, obvody, obsahy, 

povrchy a objemy, řeší úlohy z praxe, zdokonalují svůj grafický projev. 

 

4) V tematickém okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy žáci 

uplatňují logické myšlení, učí se řešit problémové situace a úlohy z běžného 

života, třídit údaje, provádět náčrtky. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 1. stupni je 23 hodin. Tato dotace je 

posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace a hodina je přiřazena 3. ročníku. 

1. ročník: 4 hodin týdně 

2. ročník: 4 hodin týdně 

3. ročník: 4+1 hodin týdně 

4. ročník: 5 hodin týdně 

5. ročník: 5 hodin týdně 
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Časová dotace vyučujícího předmětu na 2. stupni je 20 hodin. Tato dotace není 

posílena o hodiny z disponibilní časové dotace.  

  6. ročník: 5 hodin týdně 

7. ročník: 5 hodin týdně 

8. ročník: 5 hodin týdně 

9. ročník: 5 hodin týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Matematika přistupujeme individuálně k 

žákům se specifickými poruchami učení. 

Předmět se vyučuje převážně ve třídě, je využívána i počítačová učebna.  

 

 

5.4.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 
Matematika pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 učitel vede žáky k osvojování a chápání 

matematických postupů 

 učitel vede žáky k používání matematických 

symbolů 

 učitel vede žáky k ověřování výsledků 

 podporujeme u žáka rozvoj schopností 

abstraktního a logického myšlení, zejména 

zařazováním vhodných praktických 

problémových úloh, matematických kvizů, 

hádanek  

 vytváříme u žáků zásoby matematických nástrojů 

(početních operací, algoritmů, metod řešení úloh), 

které žák efektivně využívá při řešení úkolů 

vycházejících z reálného života a praxe 

 zadávání úkolů s využitím výpočetních a 

komunikačních technologií. 
 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 žák se učí rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a 

možnosti při řešení úloh 

 učitel vede žáky k samostatnosti, systematičnosti, 

vytrvalosti a přesnosti 

 učitel vede žáky k rozboru úlohy, stanovení 

postupu řešení a vyhodnocení správnosti 

výsledku 

 nabízíme žákům dostatek praktických úloh a 

příkladů, vycházejících z reálného života a 

vedoucích k samostatnému uvažování a řešení 

problémů 

 podporujeme u žáků nalézání různých variant 

řešení zadaných úloh 

 nabízíme nové úkoly a problémy u kterých žáci 

mohou aplikovat známé a osvědčené postupy 

řešení 

 provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) – 
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tvoříme plán jeho řešení, odhadujeme výsledky, 

volíme správný postup k vyřešení problému a 

vyhodnocujeme správnost  
 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování 

užíváním matematického jazyka 

 kladením otevřených otázek vedeme žáky  

 k odpovědím celými větami 

 učitel vede žáky k užívání správných 

matematických pojmů¨ 

 učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému 

mluvnímu projevu 

 nabízíme žákům příležitost využívat informační a 

komunikační prostředky pro řešení úkolů 

 užíváme matematického jazyka včetně 

matematické symboliky 

 pracujeme s grafy, tabulkami, diagramy a 

podobně 
 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 učitel podněcuje žáky k argumentaci 

 učitel vede žáky k práci ve skupině – role 

 žáci spolupracují ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 učí se věcně argumentovat 

 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného 

chování 
 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 učitel vede žáky k hodnocení jejich práce i práce 

ostatních 

 žáci jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu 

 učitel vede žáky k ohleduplnosti a taktu 

 žáci respektují názory druhých 

 učíme žáky respektovat názory ostatních 

 formujeme volní a charakterové rysy žáků 

 učíme žáky zodpovědnému přístupu k práci 

 umožňujeme, aby žáci na základě jasných kritérií 

 hodnotili svoji činnost a práci ostatních nebo 

jejich výsledky 

 vedeme žáky k ohleduplnosti a taktu 

 respektujeme věkové, intelektové, sociální a 

etnické zvláštnosti žáků 

 seznamujeme žáky s historií matematiky 

 zajímáme se o to, jak žákům vyhovuje způsob 

výuky 
 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 učitel vede žáky k uplatňování matematických 

znalostí a dovedností v praktickém životě 

 nabízíme žákům další činnosti (modelování a 
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výroba různých těles), ve kterých se mimo jiné 

budou učit zvládat základní pracovní činnosti 

(práci s různými materiály – papír, dřevo, textil, 

kov) 

 vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup 

k zadaným úkolům 

 požadujeme úplné dokončení práce 

 požadujeme dodržování kvality, přesnosti a 

termínů 

 rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost (příprava 

na výuku) 

 zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a 

kombinují informace z různých informačních 

zdrojů a které vyžadují využití poznatků z 

různých předmětů 

 vytváříme příležitosti k interpretaci různých 

textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem 

zápisů 

 

 

5.4.3 Průřezová témata 

5.4.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

Rozvoj schopností poznávání 
INT - OSV – M – 1. ročník -  Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání) 

5.4.3.2 Výchova demokratického občana 

0 

5.4.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.4.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.4.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.4.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.4.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 
 

MATEMATIKA – 1. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Čte, píše a používá číslice v 

oboru 1 - 5 

 Počítání předmětů v daném 

souboru 
INT - OSV - Rozvoj 

schopností poznávání 

(cvičení smyslového 

vnímání) 

 Sčítá a odčítá s užitím 

názoru v oboru 1 - 5 

 Vytváření různých souborů o 

daném počtu prvků 

 Porovnává v oboru 1 - 5  Obor přirozených čísel 1 - 5  

 Zná matematické pojmy ,,+, 

-, =" 

o Zápis součtu a rozdílu 

 

 

 Rozkládá čísla v oboru 1 - 5  Porovnávání čísel  

 Řeší jednoduché slovní 

úlohy na sčítání a odčítání 

  

 Zvládá orientaci v prostoru 

a používá výrazy v prostoru 

 Manipulační činnosti s 

konkrétními předměty 

 

 Před, za, nahoře, dole, pod, 

nad, vpředu, vzadu 

  

   

 GEOMETRIE  

 Pozná a pojmenuje základní 

geometrické tvary 

 Čtverec, kruh, trojúhelník, 

obdélník 
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MATEMATIKA – 2. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Čte, píše a používá číslice v 

oboru 0 - 10 

 Obor přirozených čísel 0 - 10 

 

 

 Sčítá a odčítá s užitím 

názoru v oboru 0 - 10 

 Sčítání a odčítání v oboru 0 - 

10 

 

 Porovnává množství v 

oboru 0 - 10 

 Porovnávání čísel 0 - 10 

 

 

 Zná matematické pojmy ,,+, 

-, =, <, >, =" a umí je zapsat 
  

 Rozkládá čísla v oboru 0 - 

10 

  

 Řeší jednoduché slovní 

úlohy 

 Slovní úlohy v oboru do 10  

 Zvládá orientaci v prostoru 

a zvládá pojmy vlevo, 

vpravo 

  

 Doplňuje jednoduché 

tabulky, schémata v 

posloupnosti čísel 1 - 10  

 Tabulky 

 
 

 Uplatňuje matematické 

znalosti při manipulaci s 

drobnými mincemi 

 Peníze  

   
 GEOMETRIE  
 Umí užívat pravítko  Práce s pravítkem  
 Kreslí křivé a rovné čáry   
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MATEMATIKA – 3. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Čte, píše a používá číslice v 

oboru 0 - 20 

 Přirozená čísla v oboru do 20 

 

 

 Čte a píše číslice v oboru 0 

- 100 po desítkách 

 Sčítání a odčítání v oboru do 

20 

 

 Sčítá a odčítá s užitím 

názoru v oboru do 20 

 Porovnávání čísel v oboru 20 

 

 

 Porovnává množství do 20  Slovní úlohy v oboru do 20  

 Rozkládá čísla v oboru do 

20 

 Čtení a psaní číslic 30, 40, 

50…… 

 

 Řeší jednoduché slovní 

úlohy na sčítání a odčítání v 

oboru do 20 

  

 Modeluje situace podle 

pokynů 

 Manipulační činnosti s 

konkrétními předměty 

 

 Doplňuje jednoduché 

tabulky a schémata v 

posloupnosti v oboru do 20 

 Tabulky 

 
 

 Uplatňuje matematické 

znalosti při manipulaci s 

drobnými mincemi 

 Peníze 

 
 

   
 GEOMETRIE  
 Umí graficky znázornit 

základní geometrické tvary 

 Základní geometrické tvary 

 
 

 Rozezná přímku a 

úsečku,narýsuje je a ví,jak 

se označí 

 Práce s pravítkem  

  Rýsování a označení úseček a 

přímek 
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MATEMATIKA – 4. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Čte, píše a porovnává čísla 

v oboru do 100 (i na číselné 

ose) 

 Orientace na číselné ose, 

porovnávání čísel, manipulace 

s předměty, práce 

s počítadlem, zápis a rozklad 

čísla v desítkové soustavě 

v oboru čísel do 100 

 

 Sčítá a odčítá zpaměti i 

písemně  čísla v oboru do 

100 

 Sčítání a odčítání v oboru do 

100 (násobků 10, bez přechodu 

i s přechodem desítek, 

dvojciferných i jednociferných 

čísel, zpaměti i písemně) 

 

 Řeší a zapisuje jednoduché 

slovní úlohy 

 Jednoduché slovní úlohy, 

vztahy o x – více, o x – méně, 

zaokrouhlování čísel na 

desítky 

 

 Zaokrouhluje čísla na 

desítky s využitím v 

jednoduchých slovních 

úlohách 

  

 Zvládá s názorem řady 

násobků čísel 2 až 10 do 

100 

 Násobení v oboru násobilek, 

řady násobků, tabulka 

násobení, záměna činitelů, 

vztahy o x – krát více 

 

 Tvoří a zapisuje příklady na 

násobení a dělení v oboru 

do 100 

  

 Určuje čas s přesností na 

čtvrthodiny 

  

 Orientuje se v jednotkách 

délky, hmotnosti a času, 

umí jednoduché převody 

těchto jednotek 

 Jednotky hmotnosti (kg), délky 

(m, cm) a času (hod), 

manipulace s konkrétními 

předměty, úlohy na orientaci 

v prostoru a čase 

 

 Vyhledává a třídí 

jednoduchá data podle 

návodu, orientuje se a čte 

v jednoduché tabulce 

  

 Uplatňuje matematické 

znalosti při manipulaci s 

penězi  

  

 Řeší jednoduché praktické 

slovní úlohy, jejichž řešení 

nemusí být závislé na 

matematických postupech 

  

 Umí používat kalkulátor při 

matematických výpočtech 

 Číselné a obrázkové řady, 

hlavolamy, doplňovačky, 

spojovačky, rébusy, 

matematické hry 

 

   
 GEOMETRIE  
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 Rýsuje a měří úsečky s 

přesností na cm 

 Úsečka, popis a její délka, 

rýsování a měření s přesností 

na cm, odhad délky 

 

 Rýsuje přímky  Rovnoběžka a kolmice na 

konkrétních předmětech 
 

 Pozná a popíše rovinné 

útvary - trojúhelník, 

čtyřúhelník, čtverec, 

obdélník 

 Trojúhelník, čtverec, obdélník, 

čtyřúhelník, jejich popis 

(vrcholy, strany) 

 

 Pozná tělesa - kvádr, 

krychle, koule, válec 

 Kvádr, krychle, koule, válec  
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MATEMATIKA – 5. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Čte, píše a porovnává čísla 

v oboru do 1000 (i na 

číselné ose) 

 Orientace na číselné ose, 

porovnávání čísel, manipulace 

s předměty, práce 

s počítadlem, zápis a rozklad 

čísla v desítkové soustavě 

v oboru čísel do 1000 

 

 Sčítá a odčítá zpaměti i 

písemně  čísla v oboru do 

1000 

 Sčítání a odčítání v oboru do 

1000 (násobků 100, bez 

přechodu i s přechodem 

desítek a stovek, dvojciferných 

i jednociferných čísel, zpaměti 

i písemně) 

 

 Řeší a zapisuje jednoduché 

slovní úlohy 

 Jednoduché slovní úlohy, 

vztahy o x – více, o x – méně, 

zaokrouhlování čísel na stovky 

 

 Rozeznává sudá a lichá 

čísla 
  

 Zaokrouhluje čísla na 

desítky a stovky s využitím 

v jednoduchých slovních 

úlohách 

  

 Zvládá s názorem řady 

násobků čísel 2 až 10 do 

100 

  

 Tvoří a zapisuje příklady na 

násobení a dělení v oboru 

do 100 

 Násobení a dělení v oboru 

násobilek do 100,  vztahy o x – 

krát více, o x – krát méně 

 

 Určuje čas s přesností na 

čtvrthodiny 

 Určování času na čtvrthodiny  

 Orientuje se v jednotkách 

délky, hmotnosti a času, 

umí jednoduché převody 

těchto jednotek 

 Převody jednotek hmotnosti 

(g, kg), délky (mm, cm, dm, m, 

km) a času (hod., min.) 

 

 Vyhledává a třídí 

jednoduchá data podle 

návodu, orientuje se a čte 

v jednoduché tabulce 

 Práce s daty a tabulkami, jízdní 

řád, sportovní výsledky 
 

 Uplatňuje matematické 

znalosti při manipulaci s 

penězi  

 Manipulace s penězi 

v konkrétních situacích 
 

 Řeší jednoduché praktické 

slovní úlohy, jejichž řešení 

nemusí být závislé na 

matematických postupech 

 Číselné a obrázkové řady, 

hlavolamy, doplňovačky, 

spojovačky, rébusy, 

matematické hry 

 

 Umí používat kalkulátor při 

matematických výpočtech 

 Počítání s kalkulačkou  

   
 GEOMETRIE  
 Měří a porovnává délku 

úsečky, sestrojuje 

 Sestrojení rovnoběžky a 

kolmice  
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rovnoběžky a kolmice 

 Pozná, popíše a sestrojí 

základní rovinné útvary - 

trojúhelník, čtyřúhelník, 

čtverec, obdélník 

 Znázornění, sestrojení a 

označení  trojúhelníku, 

čtverce, obdélníku a 

čtyřúhelníku  

 

 Pozná tělesa - kvádr, 

krychle, koule, válec 

  

 Určí osu souměrnosti 

překládáním papíru 

 Osa souměrnosti   

 Vypočítá obvod 

mnohoúhelníku sečtením 

délek jeho stran 

 Obvod mnohoúhelníku  
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MATEMATIKA – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   

 Početní operace v oboru do 1 000  
 Sčítá a odčítá víceciferná 

čísla v ob. do 1 000 

 Sčítaní a odčítání v oboru  

(ústně i písemně) 

 

 Násobí a dělí v oboru 

násobilek 

 Násobení a dělení v oboru 

násobilek 

 

 Jednocif.číslo násobí 

10,100 

 Násobení 10,100  

 Užívá a ovládá převody -

mm, cm, m, min, hod 

 Jednotky délky, času 

 

 

 Porovnává č., zaokrouhluje 

č. na 1 platnou číslici 

 Zaokrouhlení, odhady 

výsledků zákl. početních 

operací 

 

 Zvládá početní úkoly s 

penězi 

 Slovní úlohy s jedním 

početním výkonem 

 

 Matematizuje reálné situace   

   

 Sčítání a odčítání v oboru do 

10 000 
 

 Čte, píše a porovnává  čísla 

do 10 000 

 Čtení, zápis a porovnání čísel  

 Zvládá orientaci na číselné 

ose 

 Orientace na číselné ose, 

porovnávání a zaokrouhlování 

čísel 

 

 Dvojciferné č. násobí 10, 

100, jednociferné č.1000 

 Násobení 10, 100, 1000  

 Užívá a ovládá převody 

jednotek délky, hmotnosti, 

objemu, času při řešení úloh 

z praxe 

 Jednotky délky, hmotnosti, 

objemu, času, měření, vážení 

 

 

 Sčítá a odčítá zpaměti bez 

přechodu 

 Sčítání a odčítání do 10 000 

bez přechodu 
 

 Písemně sčítá a odčítá 

víceciferná čísla v oboru do    

10 000, provádí odhad, 

zkoušku 

 Sčítání a odčítání do 10 000 s 

přechodem 
 

  Zaokrouhlování v oboru, 

odhady výsledků 
 

 Řeší jednoduché slovní 

úlohy,vyhledává a třídí 

údaje, matematizuje reálné 

situace 

 Slovní úlohy s maximálně 2 

početními výkony 

 

 

 

  Magické čtverce, řady  
   
 Dělení se zbytkem v oboru do 

100 
 

 Dělí se zbytkem v oboru do 

100 

 Pojem neúplný podíl, zbytek  

 Provádí odhad výsledku, 

zaokrouhluje čísla 

 Dělení se zbytkem v oboru do 

100 - řešení příkladů 
 

 Využívá prostředky výp.  Slovní úlohy se zaměřením na  
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tech. k řešení úloh zkušenosti žáků 

   
 GEOMETRIE  
 Základní geometrické útvary   
 Zná a rýsuje základní 

rovinné útvary 

 Bod, přímka, polopřímka, 

úsečka 
 

 Umí zacházet s rýs. 

pomůckami a potřebami 
  

   
 Geometrické obrazce  
 Sestrojí různoběžky, 

rovnoběžky, kolmice 

 Rýsování kolmic, rovnoběžek  

 Vyznačí průsečík, rýsuje 

úsečky dané délky 

 Rýsování a popis obdélníka a 

čtverce 
 

 Odhaduje délku úsečky 

 

 Rýsování kružnic (poloměr, 

průměr) 
 

 Umí narýsovat obdélník, 

čtverec, kružnici dané 

velikosti 

 Kruh, kruhový oblouk  

   
 Jednoduché konstrukce 

kružítkem 
 

 Graficky sčítá a odčítá 

úsečky 

 Přenášení a porovnávání 

úseček, lomená čára 
 

 Určuje délku lomené čáry 

 

 Grafický součet úseček a 

rozdíl úseček 
 

 Sestrojí střed a osu úsečky  osa a střed úsečky  
 Určí osu souměrnosti 

překládáním papíru 

 Osově souměrné útvary  

 Sestrojí trojúhelník daných 

rozměrů 

 Konstrukce trojúhelníka ze tří 

stran 
 

   
 Úhly  
 Vyznačuje, rýsuje a měří 

úhly 

 Pojem úhel, vyznačování, 

rýsování a značení úhlů 
 

  Osa úhlu  
 Provádí jednoduché 

konstrukce 

 

 Konstrukce pravého úhlu-užití 

trojúhelníka s ryskou i kružítka 
 

  Procvičováni konstrukce 

pravého úhlu na rovinných 

obrazcích (čtverec, obdélník, 

trojúhelník)  

 

 Tělesa  
 Rozlišuje jednoduchá tělesa 

a nachází je v předmětech 

kolem sebe 

 Krychle, kvádr, válec, koule  
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MATEMATIKA – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   

 Početní operace v oboru do 

10 000 
 

 Zvládá orientaci na číselné 

ose 

 Porovnávání čísel,orientace na 

číselné ose 

 

 Porovnává a zaokrouhluje 

čísla 

 Zaokrouhlování pro praktické 

užití 

 

 Sčítá a odčítá víceciferná 

čísla 

 Sčítání, odčítání (pamětně, 

písemně) 
 

 Využívá prostředky 

výpočetní tech.k řešení úloh 

 Násobení, dělení v oboru 

násobilek i mimo obor 

 

 Užívá a ovládá převody 

jednotek délky, hmotnosti, 

času, objemu 

 Jednotky délky, času 

hmotnosti, objemu 

 

 

   

 Sčítání a odčítání přir. číslem v 

oboru do 1 000 000 

 

 Čte, píše čísla do 106  Čtení a psaní čísel, orientace 

na číselné ose 
 

 Porovnává a zaokrouhluje 

čísla do 106 

 Porovnávání čísel, 

zaokrouhlování 
 

 Zpaměti sčítá a odčítá 

jednoduché příklady 

 Pamětné sčítání, odčítání bez 

přechodu - obor do milionu 
 

 Zvládá početní úkoly s 

penězi 

 Slovní úlohy, odhad výsledků  

 Využívá prostředky výp. 

tech. k řešení úloh 

 Početní výkony na kalkulátoru  

   
 Násobení a dělení přir. číslem v 

oboru do 1 000 000 
 

 Zpaměti násobí a dělí 

jednoduché příklady 

 Násobení a dělení 10, 100, 

1000 
 

  Pamětné násobení jednocif. 

činitelem 
 

 Písemně násobí víceciferná 

čísla do 106 

 Písemné násobení 

jednocif.činitelem 
 

  Písemné násobení celými 

desítkami 
 

 Zaokrouhluje, provádí 

odhad, zkoušku 

 Písemné dělení 

jednocif.dělitelem - beze 

zbytku 

 

 Dělí se zbytkem, provádí 

kontrolu 

 Písemné dělení jednocifer. 

dělitelem - se zbytkem 
 

 Pracuje s jednoduchou 

tabulkou 

 Slovní úlohy, odhad výsledků, 

zkouška 
 

 Samostatně řeší praktické 

úlohy 

  

   
 GEOMETRIE  
 Úhel, velikost úhlu  
 Vyznačuje rýsuje a měří  Velikost úhlu, stupeň, úhloměr  
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úhly 

 Provádí jednoduché 

konstrukce 

 Vyznačování úhlu dané 

velikosti 
 

  Měření velikosti úhlu  
  Konstrukce úhlu 60, 120, 30 

stupňů 
 

   
 Mnohoúhelníky  
 Zná pojmy strana, vrchol,  Dělení trojúhelníků podle stran   
 Rozlišuje různostranný, 

rovnoramenný a 

rovnostranný trojúhelník 

 Dělení trojúhelníků podle  úhlů  

 Rozlišuje ostroúhlý, 

pravoúhlý a tupoúhlý 

trojúhelník 

 Výška trojúhelníka  

 Provádí jednoduché 

konstrukce 

 Konstrukce trojúhelníka, 

pravidel. šestiúhelníka a 

osmiúhelníka 

 

  Lichoběžník - náčrt a 

konstrukce 
 

   
 Obvody rovinných obrazců  
 Zná a rýsuje základní 

Rovinné útvary 

 Obvod trojúhelníka  

 Vypočítá obvod 

trojúhelníka, čtverce a 

obdélníka sečtením délek 

stran graficky i výpočtem 

 Obvod čtverce   

  Obvod obdélníka  
 Samostatně řeší praktické 

úlohy 

 Řešení úloh z praxe - obvod 

mnohoúhelníků 
 

 Hledá různá řešení 

předložených situací 
  

 Využívá prostředky 

výpočetní techniky k řešení 

úloh 
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MATEMATIKA – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   

 Početní operace s přir.č. v oboru 

do 1 000 000 
 

 Provádí základní operace s 

přirozenými čísly 

 Sčítání a odčítání př.čísel  

  Slovní úlohy - užití kalkulátoru  

  Násobení př. čísel  

  Dělení jednocifer. dělitelem 

zpaměti a písemně 

 

 Užívá a ovládá převody 

jednotek délky, hmotnosti, 

času, objemu se zaměřením 

na praxi 

 Převody jednotek, násobení a 

dělení 10, 100, 1000 

 

   

 Písemné dělení dvojcifer. 

dělitelem 

 

 Písemně dělí dvojcifer. 

dělitelem,užívá prostředky 

 Zaokrouhlení, písemné děl. 

dvojcif. děl. zpaměti 

 

 Využívá kalkulátor, tabulky  Písemné děl. dvojcif. děl. - 

násobkem deseti 
 

 Využívá prostředky výp. 

tech. k řešení úloh 

 Složené slovní úlohy, převody 

jednotek 
 

 Využívá jednoduchou 

tabulku 

 Písemné děl. dvojcif. děl.  

   
 Zlomky  
 Používá vyjádření vztahu - 

celek - část 

 Výpočty části z celku  

 Pracuje se zlomky a 

smíšenými čísly 

 Převod zlomku na smíšené 

číslo a naopak 
 

 Čte deset.č., zvládá 

orientaci na číselné ose 

 Pojem desetinné číslo, osa, 

čtení, zápis 
 

 Provádí odhad výsledku, 

zaokrouhluje čísla 

 Zaokrouhlování desetinných 

čísel 
 

 Používá vztah zlomek - 

desetinné číslo 

 Vztah mezi zlomkem a 

desetinným číslem 
 

 Čte a zapisuje deset.č. a 

provádí s nimi základní 

početní operace mimo 

dělení 

 Sčítání a odčítání desetinných 

čísel 
 

  Násobení a dělení deset.č. 10, 

100, 1000 
 

  Násobení desetinných čísel 

písemně 
 

 Samostatně řeší příklady z 

praxe 

 Slovní úlohy, užití kalkulátoru  

   
 GEOMETRIE  
 Rovnoběžníky  
 Zná a rýsuje základní 

rovinné útvary 

 Poznávání rovnoběžníků, 

vlastnosti - strany a úhly 
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 Provádí jednoduché 

konstrukce 

 Čtverec a obdélník  

  Kosočtverec a kosodélník - 

vlastnosti, rýsování 
 

  Lichoběžník - vlastnosti, 

rýsování 
 

   
 Obvod kruhu  
  Délka kružnice (obvod kruhu)  
 Vypočítá obvod kruhu, 

užívá kalkulátor 

 Příklady na výpočet obvodu z 

praxe 
 

   
 Jednotky obsahu  
 Užívá a ovládá převody 

jednotek obsahu  

 Převody jednotek obsahu  

  obsah čtverce, obdélníka, 

trojúhelníka 
 

   
 Obsah kruhu  
 Vypočítá obvod a obsah 

kruhu 

 výpočet obvodu a obsahu 

kruhu 
 

 Samostatně řeší praktické 

úlohy 

 Řešení úloh z praxe, kalkulátor  

   
 Povrch těles  
 Vypočítá povrch krychle a 

kvádru 

 Síť krychle, povrch krychle 

 
 

 Načrtne a sestrojí sítě 

kvádru a krychle 

 Řešení úloh z praxe, kalkulátor 

 
 

 Využívá prostředky 

výpočetní techniky k řešení 

úloh 

 Síť kvádru, povrch kvádru 

 

 

 

 Hledá různá řešení 

předložených situací 

 Řešení úloh z praxe, kalkulátor 
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MATEMATIKA – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   

 Početní operace v oboru 

nezáporných čísel 
 

 Píše, čte, porovnává a 

zaokrouhluje č. v oboru nad 

106 

 Numerace, porovnávání a 

zaokrouhlování nezáporných 

čísel. 

 

  Sčítání, odčítání, násobení a 

dělení nezáporných čísel 

 

   

 Desetinná čísla a zlomky  

 Sčítá, odčítá a násobí 

desetinná čísla 

 Sčítání, odčítání a násobení 

desetinných č. 

 

 Využívá prostředky 

výpočetní techniky k řešení 

 Slovní úlohy  

 Užívá a ovládá převody 

jednotek délky, hmotnosti, 

času 

 Převody jednotek  

  Dělení nezáporných čísel přir. 

číslem, odhad, zkouška 

 

 Provádí základní početní 

operace s desetinnými čísly 

 Dělení nezáporných čísel 

kladným jedno a dvojcifer. 

číslem 

 

 Vyhledává, třídí a 

porovnává data 

 Aritmetický průměr  

 Používá vyjádření vztahu - 

celek - část 

 Zlomek - výpočet části z celku, 

smíšené číslo 

 

 Pracuje se zlomky a 

smíšenými čísly 

 Porovnávání, sčítání a odčítání 

zlomků o stejném jmenovateli 

 

   

 Procento - symbol, z, p, č  

 Řeší jednoduché úlohy na 

procenta 

 Výpočet jednoho procenta a 

procentové části 

 

 Hledá různá řešení 

předložených situací 

 Slovní úlohy s jednoduššími 

výpočty 

 

 Samostatně řeší praktické 

úlohy 

 Úrok a úroková míra  

 Pracuje s jednoduchou 

tabulkou, sestaví ji 

 Spoření, půjčky  

   

 Poměr - měřítko plánu a mapy  

 Samostatně řeší praktické 

úlohy 

 Dělení v daném poměru  

 Používá měřítko mapy a 

plánu 

 Měřítko plánu a mapy  

 Vypracuje jednoduchou 

tabulku 

 Příklady z praktického života  

   

 GEOMETRIE  

 Rýsování rovinných obrazců  

 Užívá a ovládá převody 

jednotek délky 

 Měření, převody jednotek 

délky, zaokrouhlování 
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 Provádí jednoduché 

konstrukce, sestrojí 

základní rovinné útvary ve 

středové a osové 

souměrnosti 

 Rovnoběžníky, trojúhelník, 

pravidelný šesti a osmiúhelník 

 

  Lichoběžník  

   

 Obvod a obsah čtverce a 

obdélníka a trojúhelníka 

 

 Vypočítá obvod a obsah 

čtverce, obdélníka, 

trojúhelníka 

 Obvod a obsah čtverce 

obdélníka a trojúhelníka 

 

 Užívá a ovládá převody 

jednotek obsahu 

 Jednotky obsahu  

  Užití ve slovních úlohách  

   

 Povrch těles  

 Načrtne základní tělesa a 

sestrojí jejich sítě 

 Popis těles, char. znaky  

 Vypočítá povrch kvádru, 

krychle 

 Povrch kvádru a krychle  

 Vypočítá povrch  válce  Obvod a obsah kruhu, povrch 

válce 

 

 Využívá prostředky 

výpočetní techniky k řešení 

úloh 

 Slovní úlohy z praxe  

   

 Objem těles  

 Užívá a ovládá převody 

jednotek objemu 

 Jednotky objemu   

 Aplikuje poznatky a 

dovednosti z jiných vzděl. 

oblastí 

 Vztah dm3 = 1 litr , m3 = 1000 l  

 Vypočítá objem kvádru  Objem kvádru  

 Vypočítá objem krychle  Objem krychle  

 Vypočítá objem válce  Objem válce  

 Využívá prostředky 

výpočetní techniky k řešení 

úloh 

 Slovní úlohy z praxe  

 Samostatně řeší praktické 

úlohy 
  

 Hledá různá řešení 

předložených situací 
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5.5 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

5.5.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání 

výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací a využít je v dalším vzdělávání i 

v praktickém životě. Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu 

práce, podmínkou k profesnímu růstu a rozvíjení zájmové činnosti.  

Vzdělávací oblast .zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním 

programovým vybavením, zejména textovým editorem, dostupnými výukovými a 

vzdělávacími programy. Jako nadstandardní učivo je možno do  této oblasti zařadit práci 

s webovým prohlížečem a elektronickou poštou. 

Žáci si prostřednictvím práce s výukovými a zábavnými počítačovými programy 

v ostatních vzdělávacích oborech osvojují obsluhu počítače na elementární uživatelské 

úrovni. Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v 

souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a 

její zásady. Žáci pracují podle pokynů vyučujícího. Vedeme žáky k bezpečné a zdravotně 

nezávadné práci na počítači. Vytváří u žáků základní pracovní návyky v práci s počítačem 

a pomáhá rozvíjet jejich komunikační dovednosti 

Tato aplikační rovina přesahuje rámec vyučovacího předmětu Informatika a stává 

se součástí i dalších předmětů. Svým vzdělávacím obsahem předmět úzce souvisí s 

průřezovým tématem ,,Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova“.  

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 1. stupni je 2 hodiny. Tato dotace není 

posílena o hodiny z disponibilní časové dotace.  

4. ročník: 1 hodin týdně 

5. ročník: 1 hodin týdně 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 2. stupni jsou 4 hodiny. Tato dotace 

není posílena o hodiny z disponibilní časové dotace.  

  6. ročník: 1 hodin týdně 

7. ročník: 1 hodin týdně 

8. ročník: 1 hodin týdně 

9. ročník: 1 hodin týdně 

 

Výuka probíhá většinou v počítačové učebně, každý žák má svůj počítač. Žáci mají 

k dispozici tiskárnu, pod dohledem vyučujícího i digitální fotoaparát. 

 

 

5.5.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 
Informatika pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 žáci jsou vedeni osvojování znalostí a dovedností 

práce s počítačem 

 žáci jsou vedeni k vyhledávání a využívání 

potřebných informací 

 žáci se zúčastňují počítačových soutěží 

 žáci využívají možností počítače k prezentaci 
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výsledků své práce 

 učíme žáky aktivnímu vyhledávání a třídění 

informací, jejich propojování a systematizaci 

 motivujeme žáky k potřebě dalšího studia a 

celoživotního vzdělávání a zodpovědnosti za ně 

 umožňujeme poznání smyslu a cíle učení a 

posuzovat vlastní pokrok 

 využíváme různých způsobů, metod a strategií 

učení, které žákům umožní samostatně 

organizovat a řídit vlastní učení 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 podporujeme samostatnou i týmovou práci 

 podněcujeme žáky ke kreativitě a logickému 

uvažování při řešení problémů 

 vedeme žáky k hledání různých zdrojů informací, 

které mohou vést k řešení problému a k ověřování 

správnosti řešení problému 

 vedeme žáky k využívání stále novějších a 

modernějších technologií 

 vedeme žáky k touze najít originální řešení za 

použití dostupného technického vybavení 
 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 učíme žáky tvořivému užívání softwarových a 

hardwarových prostředků 

 vedeme žáky ke schopnosti formulovat svůj 

požadavek 

 zadáváme takové úkoly, při kterých mohou žáci 

navzájem komunikovat 

 vedeme k potřebě vyjádřit svůj vlastní názor, stát 

si za ním, obhájit své přesvědčení, umět podpořit 

své názory potřebnými jednoduchými logickými 

argumenty 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel slušné 

komunikace podporujeme využití dostupné 

moderní techniky v komunikaci 

 učíme žáky umět vyslechnout názory a kritiku 

druhých lidí 
 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 podporujeme práci ve skupině a zaujímání  

různých rolí 

 učíme žáky pracovat v týmu i samostatně 

 poskytujeme prostor pro hodnocení a 

sebehodnocení výsledků 

 vedeme žáky k využívání širokých možností 

informačních a komunikačních prostředků 

 podporujeme vzájemné přátelské vztahy a úctu 

 vytváříme příjemné a bezpečné pracovní prostředí 

 učíme schopnosti požádat o pomoc při řešení 

problému 
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 uplatňujeme individuální přístup 

 učíme žáky zaujetí zodpovědného a etického 

přístupu 

 k nevhodným obsahům vyskytujících se na 

Internetu a v jiných médiích 
 
 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 žáci jsou seznamováni s vazbami na legislativu a 

obecné morální zákony (SW pirátství, autorský 

zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, 

hesla…) tím, že je musí dodržovat – ve škole není 

nelegální SW, chrání si své heslo. 

 žáci jsou vedeni k získávání odpovědného 

přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se 

na internetu 

 vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za 

své chování a zdraví 

 vedeme žáky k respektování práv k duševnímu 

vlastnictví  

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje a 

zneužití informačních a komunikačních 

technologií 
 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla 

pro práci s výpočetní technikou 

 žáci využívají ICT pro hledání informací 

důležitých pro svůj profesní růst 

 učíme žáky pracovat podle návodu, předem 

stanoveného postupu 

 motivujeme žáky k hledání vlastních postupů 

 vedeme žáky ke schopnosti formulovat svůj 

požadavek a využívat při interakci s počítačem 

algoritmické myšlení 

 učíme žáky šetrné práci s výpočetní technikou 

 vedeme žáky k plnění svých povinností 

 vyžadujeme, aby žáci plnili pracovní povinnosti 

zodpovědně a v co nejlepší kvalitě 

 

 

5.5.3 Průřezová témata 

5.5.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
INT - OSV – It - 4. ročník -  Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (problémy  

    v mezilidských vztazích) 

INT - OSV – It – 7. ročník -  Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (z hlediska různých 

    problémů a sociálních rolí) 

5.5.3.2 Výchova demokratického občana 

0 
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5.5.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.5.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.5.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.5.3.6 Mediální výchova 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
INT - MEV - It – 9. ročník -  Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (různé typy 

    sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce) 

Tvorba mediálního sdělení 
INT - MEV – It – 8. ročník -  Tvorba mediálního sdělení (pro školní časopis) 
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5.5.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 
 

INFORMATIKA – 4. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Zvládá základní obsluhu 

počítače 

 Desatero PC učebny 

 

 

  Seznámení s PC - základní 

části a popis počítače 

 

  Základní obsluha počítače  

  Přídavná zařízení PC, jejich 

použití a obsluha 

 

 Pracuje s výukovými 

programy dle pokynů 

 Program Malování  

  Program Word   

  Seznámení, první pokusy psaní  

  Formáty písma  

  Opis jednoduchého textu  

  Tisk  

  Výukové programy - Český 

jazyk 
INT - OSV - Řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti (problémy 

v mezilidských vztazích) 

  Výukové programy - 

Matematika 

  Výukové programy - Dětský 

koutek 

 Pracuje se zábavnými 

programy dle pokynů 

 Základy práce s Internetem  

  www.Alik.cz  

  Internetové hry  

 Dodržuje pravidla bezpečné 

a zdravotně nezávadné 

práce s výpočetní technikou 

 Základní pravidla při 

používání mobilního telefonu 

 

  Bezpečná pravidla při užití 

Internetu 
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INFORMATIKA – 5. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Zvládá základní obsluhu 

počítače 

 Desatero PC učebny 

 

 

  Seznámení s PC - základní 

části a popis počítače 

 

  Základní obsluha počítače  

  Přídavná zařízení PC, jejich 

použití a obsluha 

 

 Pracuje s výukovými 

programy dle pokynů 

 Program Malování  

  Program Word   

  Seznámení, první pokusy psaní  

  Formáty písma  
  Opis jednoduchého textu  
  Tisk  
  Výukové programy - Český 

jazyk 
 

  Výukové programy - 

Matematika 
 

  Výukové programy - Dětský 

koutek 
 

 Pracuje se zábavnými 

programy dle pokynů 

 Základy práce s Internetem  

  www.Alik.cz  
  Internetové hry  
 Dodržuje pravidla bezpečné 

a zdravotně nezávadné 

práce s výpočetní technikou 

 Základní pravidla při 

používání mobilního telefonu 
 

  Bezpečná pravidla při užití 

Internetu 
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INFORMATIKA – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Dodržuje pravidla 

zacházení s výpočetní 

technikou 

 Desatero PC učebny, 

seznámení s PC 

 

  Seznámení s přídavnými 

zařízení PC, jejich účel, použití 

a obsluha  

 

 Ovládá základy psaní na 

klávesnici 

 Program WORD - seznámení, 

první pokusy psaní 
 

 Zná na uživatelské úrovni 

práci s textovým editorem 

 Ukládání napsaného 

dokumentu 

 

  Formáty písma (velikost, 

barva) 

 

  Kopírování a vkládání textu  

  Opis jednoduchého souvislého 

textu  

 

  Editace opsaného textu  

  Opis dopisu   

  Editace dopisu  

  Ovládací panely - obrazovka 

(šetřiče, spořiče) 

 

  Malování zvířat v grafické 

aplikaci 

 

 Využívá vhodné aplikace  Seznámení s WordPadem  

  Program Kalkulačka  

  Program Malování  

 Zvládá práci s výukovými 

programy 

 Výukové programy - Český 

jazyk 

 

  Výukové programy - Dějepis  

  Výukové programy - 

Matematika 

 

  Výukové programy - 

Přírodopis 

 

  Výukové programy - Zeměpis  

  Hry  

  Multimedia  

 Vyhledá potřebné 

informace na internetu 

 Vyhledávání informací na 

Internetu (doprava, učební 

obory, zaměstnání, mapy) 

 

  Ukládání informací z internetu  

  Encyklopedie na Internetu  

 Osvojí si základy 

elektronické komunikace 

 Základní pravidla při 

používání mobilního telefonu 
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INFORMATIKA – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Dodržuje pravidla 

zacházení s výpočetní 

technikou 

 Desatero PC učebny, 

seznámení s PC 

 

  Přídavná zařízení PC, jejich 

účel, použití a obsluha  

 

 Ovládá základy psaní na 

klávesnici 

 Program WORD - psaní 

dokumentu 

 

 Zná na uživatelské úrovni 

práci s textovým editorem 

 Ukládání napsaného 

dokumentu, kontrola pravopisu 

 

  Formáty písma, řádkování  

  Kopírování a vkládání textu a 

obrázků 

 

  Práce s kliparty a obrázky z 

Internetu 

 

  Psaní souvislého textu - dopis  

  Editace napsaného dopisu  

  Souvislý text s grafikou  

  Editace textu  

  Nastavení obrazovky PC  

  Ukládání dat - disketa, CD, 

flash disk 

 

  Malujeme ve Wordu - čárová 

grafika  

 

 Využívá vhodné aplikace  Seznámení s WordPadem  

  Seznámení s Open Office  

  Grafické prohlížeče  

 Zvládá práci s výukovými 

programy 

 Výukové programy - Český 

jazyk 

 

  Výukové programy - Dějepis  

  Výukové programy - Fyzika  

  Výukové programy - 

Matematika 

 

  Výukové programy - 

Přírodopis 

 

  Výukové programy - Zeměpis  

  Hry  

  Multimedia  

 Vyhledá potřebné 

informace na internetu 

 

 Vyhledávání informací na 

Internetu (doprava, učební 

obory, zaměstnání, mapy) 

INT - OSV - Řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti (z hlediska 

různých problémů a 

sociálních rolí) 

  Ukládání informací z internetu 

  Encyklopedie na Internetu 

 Osvojí si základy 

elektronické komunikace 

 Základní pravidla při psaní e-

mailů (Outlook) 

 

  Základní pravidla při 

používání mobilního telefonu 

 

  Seznámení s komunikačními 

programy 
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INFORMATIKA – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Dodržuje pravidla 

zacházení s výpočetní 

technikou 

 Desatero PC učebny, 

seznámení s PC 

 

  Přídavná zařízení PC, jejich 

účel, použití a obsluha  

 

 Ovládá základy psaní na 

klávesnici 

 Program WORD - psaní 

dokumentu, kontrola pravopisu 

 

 Zná na uživatelské úrovni 

práci s textovým editorem 

 Ukládání napsaného 

dokumentu, Záhlaví a zápatí  

 

  Formáty písma, řádkování, 

speciální znaky 

 

  Práce s kliparty a obrázky z 

Internetu, vlastní animace 

 

  Psaní textu  - žádost  

  Editace napsané žádosti  
  Souvislý text s grafikou  
  Editace textu  
  Ukládání dat - disketa, CD, 

flash disk 
 

  Malujeme ve Wordu - čárová 

grafika  
 

  Vytváření jednoduché tabulky 

v Excelu, vkládání dat 
 

  Jednoduché editace v Excelu   
  Základní operace v Excelu   
 Využívá vhodné aplikace  Seznámení s WordPadem  
  Seznámení s Open Office  
  Grafické prohlížeče INT - MEV - Tvorba 

mediálního sdělení (pro 

školní časopis) 
  Power Point 

 Zvládá práci s výukovými 

programy 

 Výukové programy - Český 

jazyk 
 

  Výukové programy - Dějepis  
  Výukové programy - Fyzika  
  Výukové programy - 

Matematika 
 

  Výukové programy - 

Přírodopis 
 

  Výukové programy - Zeměpis  
  Hry  
  Multimedia  
 Vyhledá potřebné 

informace na internetu 

 

 Vyhledávání informací na 

Internetu (doprava, učební 

obory, zaměstnání, mapy) 

 

  Ukládání informací z internetu  
  Encyklopedie na Internetu  
 Osvojí si základy 

elektronické komunikace 

 Založení e-mailové adresy na 

internetu, psaní e-mailů 
 

  Seznámení s chatováním  
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  Základní pravidla při 

používání mobilního telefonu 
 

  Seznámení s komunikačními 

programy 
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INFORMATIKA – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Dodržuje pravidla 

zacházení s výpočetní 

technikou 

 Desatero PC učebny, 

seznámení s PC 

 

  Přídavná zařízení PC, jejich 

účel, použití a obsluha  

 

 Ovládá základy psaní na 

klávesnici 

 Program WORD - psaní, 

kontrola pravopisu, ukládání 

dokumentu do složky 

 

 Zná na uživatelské úrovni 

práci s textovým editorem 

 Formáty písma, řádkování, 

speciální znaky, WordArt 

 

  Záhlaví a zápatí, automatický 

formát 

 

  Práce s kliparty, obrázky z 

Internetu, vlastní animace 

 

  Psaní textu - životopis  

  Editace napsaného životopisu  

  Vytvoření a editace vizitek  

  Přidání a odebrání programu z 

PC; Počítačový virus 

 

  Ovládací panely (čas, myš, 

klávesnice, obrazovka 

 

  Malujeme ve Wordu - čárová 

grafika  

 

  Tabulky a editace v Excelu  

  Funkce v Excelu  

 Využívá vhodné aplikace  Seznámení s WordPadem  

  Seznámení s Open Office  

  Grafické prohlížeče  

  Power Point  

  Excel  

 Zvládá práci s výukovými 

programy 

 Výukové programy - Český 

jazyk 

 

  Výukové programy - Dějepis  

  Výukové programy - Fyzika  

  Výukové programy - Chemie  

  Výukové programy - 

Matematika 

 

  Výukové programy - 

Přírodopis 

 

  Výukové programy - Zeměpis  

  Hry  

  Multimedia  

 Vyhledá potřebné 

informace na internetu 

 

 Vyhledávání informací na 

Internetu (doprava, učební 

obory, zaměstnání, mapy) 

INT - MEV - Interpretace 

vztahu mediálních sdělení 

a reality (různé typy 

sdělení, jejich rozlišování 

a jejich funkce) 

  Encyklopedie na Internetu 

  E-mailové schránky a editace 

složek, psaní e-mailů 

 Osvojí si základy 

elektronické komunikace 

 Bezpečná pravidla při 

chatování na internetu 

 



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 105 

  Základní pravidla při 

používání mobilního telefonu 

 

  Seznámení s komunikačními 

programy 
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 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 

Vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět“ rozvíjí základní poznatky žáka o životě 

společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních 

zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. Žák se učí nově nabyté 

znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě.  

Vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět“ pomáhá žákům utvářet citový vztah k rodné 

zemi, k nejbližšímu okolí. Žáci si vytvářejí základy hodnotového systému a zdravého 

životního stylu. Osvojují si a upevňují vhodné chování a jednání mezi lidmi, učí se chápat 

rozdílnosti mezi jednotlivci a tolerovat je, navzájem si pomáhat a spolupracovat. 

Do této vzdělávací oblasti patří předměty: Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. 

 

Vzdělávací oblast je v 1.- 3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího 

předmětu prvouka, ve 4. a 5. ročníku prostřednictvím předmětů přírodověda a vlastivěda. 

 

 

5.6 PRVOUKA 

5.6.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Cílem prvouky v 1. – 3. ročníku je poskytnout žákům základní poznatky o životě 

společnosti a o přírodě v jejich nejbližším okolí. Žáci se seznamují se změnami v přírodě 

v průběhu roku a jejich vztahu k činnostem lidí a s jejich životem. 

Cíle by měly být naplňovány prostřednictvím vlastních zkušeností žáků. Učitel řídí 

vyučování tak, aby žáci dle svých schopností docházeli k novým poznatkům na základě 

vlastních činností a pozorování. V tomto předmětu využíváme maximálně přírodních a 

společenských regionálních jevů (tradice – svatováclavské posvícení). 

 

Vzdělávací obor „Člověk a jeho svět“ je členěn do těchto tématických okruhů: 

1) V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nebližší 

okolí, orientovat se v něm a cítit se v něm bezpečně. Získávají základy 

dopravní výchovy. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy 

a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi. 

 

2) V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí základům společenského 

chování a jednání.Uvědomují si, že lidé se od sebe navzájem liší a učí se 

tolerovat odlišnosti mezi lidmi. Při praktických činnostech se žáci učí 

spolupracovat. Seznamují se základními právy dítěte. Učí se chování v 

krizových situacích, jak jim předcházet, jak na ně reagovat. 

 

3) V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat se v čase a určovat 

ho. Poznávají, jak se život a věci v toku času vyvíjejí a mění. Rozlišují 

přítomnost, minulost a budoucnost. Důležitou složkou je praktické 

poznávání způsobu života v nejbližším okolí, návštěva významných 

historických památek v místě bydliště. 

 

4) V tematickém okruhu Rozmanitost přírody se žáci seznamují se změnami v 

přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, jak 
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změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost 

lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další život 

lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí. 

 

5) V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sami sebe, 

seznamují se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce. Učí se dodržovat 

správné hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu 

zdraví. Poznávají, co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá 

předcházet škodlivým vlivům na zdraví. Učí se za své zdraví zodpovídat a 

pečovat o ně. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 1. stupni je 6 hodin. Tato dotace není 

posílena o hodiny z disponibilní časové dotace.  

1. ročník: 2 hodin týdně 

2. ročník: 2 hodin týdně 

3. ročník: 2 hodin týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Prvouka přistupujeme individuálně k žákům 

se specifickými poruchami učení. 

Výuku prvouky ve třídě vhodně doplňují nástěnné obrazy k tématickým okruhům, 

obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové programy, filmy, vycházky, exkurze, 

besedy, výstavy.  

 

 

5.6.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Prvouka 
pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 uplatňování individuálního přístupu ke každému 

žákovi 

 účast na různých soutěžích a olympiádách  

 vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením 

příjemného školního klimatu 

 učíme žáka získávat informace z více zdrojů 

 zadáváme žákům úlohy vycházející z praktického 

života 

 na praktických příkladech seznamujeme žáka 

s negativními dopady nízké úrovně vzdělání – 

motivace k celoživotnímu vzdělávání 

 motivujeme žáka k učení prostřednictvím 

kladného hodnocení 

 žáci jsou vedeni k chápání významu věcí, dějů, 

jevů a jejich vlastností a vztahu mezi nimi 
 

 

 KOMPETENCE 

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 průběžným sledováním a rozborem 

problémových situací učíme žáka rozpoznat a 

pojmenovat problémy a rozlišit jejich závažnost 

 formou modelových situací učíme žáky 

samostatnému úsudku a rozhodování 

 snažíme se vést žáky k zaujímání vlastního 
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postoje při řešení problému 

 předkládáním alternativních řešení problémových 

situací učíme žáka samostatnému rozhodování 
 
 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 kladením otevřených otázek vedeme žáky 

k vyjadřování celými větami a rozšiřování slovní 

zásoby 

 vedeme žáka k samostatnému a sebevědomému 

vystupování a jednání a k  bezkonfliktní 

komunikaci 

 vedeme žáky k vyjadřování pozitivních citů ve 

vztahu k sobě i okolnímu světu 

 nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáky 

poznávat a správně používat technické, 

informační prostředky (práce s telefonem, zásady 

komunikace…) 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 netolerujeme hrubé projevy chování 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace 

s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve 

školním řádu  

 učíme naslouchat druhým 
 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 máme stanovená jasná pravidla chování a 

vzájemného soužití ve škole i mimo školu 

 žáci se učí respektovat názory druhých 

 pomáháme žákovi orientovat se v obtížných 

situacích 

 učíme žáky pracovat v týmech a vnímat odlišnosti 

členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme 

situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 vedeme žáky k odsouzení nežádoucích projevů 

rasismu 

 učíme žáky toleranci a uznání přirozené autority 

druhých 
 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 osvojování pravidel slušného chování a jednání 

 vytváření pozitivních lidských vztahů 

 respektování společně dohodnutých pravidel 

chování  

 vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé 

přírodě 

 formování citového vztahu k místu, kde žije 

 poznávání propojení člověk – příroda, vzájemné 

ovlivňování na modelových i praktických 

situacích učíme žáka rozpoznávat pozitivní i 
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negativní projevy chování 

 upevňování základních hygienických návyků, 

zásad zdravého životního stylu 

 pořádáním besed s odborníky k pochopení 

významu zdraví 

 snažíme se být příkladem v dodržování zdravého 

životního stylu 
 
 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 vedeme žáky k získávání základních pracovních 

návyků a postupů 

 důsledně vedeme žáky k dodržování vymezení 

pravidel a ochraně zdraví 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

druhých 

 učíme je vážit si pracovního úsilí kamarádů a 

respektovat výsledky jejich práce 

 učíme žáky pracovat přiměřeným pracovním 

tempem 

 

 

5.6.3 Průřezová témata 

5.6.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

Sebepoznání a sebepojetí 
INT - OSV – Prv - 2. ročník -  Sebepoznání a sebepojetí (moje tělo, moje psychika) 
 

Psychohygiena 
INT - OSV – Prv - 3. ročník -  Psychohygiena (organizace času) 
 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
INT - OSV – Prv - 3. ročník -  Hodnoty, postoje, praktická etika (vytváření povědomí o  

    kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,  

    respektování atd.) 

5.6.3.2 Výchova demokratického občana 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
INT - VDO - Prv - 3. ročník -  Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

    (demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním 

    životě i ve společnosti) 

5.6.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.6.3.4 Multikulturní výchova 

Kulturní rozdíly 
INT - MUV – Prv – 1. ročník - Kulturní rozdíly (jedinečnost každého člověka a jeho  

    individuální zvláštnosti, člověk jako součást etnika) 

Lidské vztahy 
INT - MUV - Prv – 3. ročník -Lidské vztahy (uplatňování principů slušného chování,  

    základní morální normy) 
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5.6.3.5 Environmentální výchova 

Ekosystémy 
INT - EV - Prv –3. ročník -  Ekosystémy (les, pole, vodní zdroje -význam) 
 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
INT - EV – Prv – 1. ročník -  Lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana  

    přírody a kulturních památek) 

INT - EV - Prv – 2. ročník -  Lidské aktivity a problémy životního prostředí (odpady a  

    hospodaření s odpady) 
 

Vztah člověka k prostředí 
INT - EV – Prv – 2. ročník -  Vztah člověka k prostředí (příroda a kultura obce a její  

    ochrana 

5.6.3.6 Mediální výchova 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

INT - MEV – Pr – 2. ročník - Fungování a vliv médií ve společnosti (vliv médií na  

    uspořádání dne) 
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5.6.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka 
 

PRVOUKA – 1. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Místo, kde žijeme  
 Orientuje se ve své třídě, 

škole, rozpozná spolužáky, 

určí své pracovní místo 

 Naše třída, škola   

 Rozliší možné nebezpečí v 

nejbližším okolí školy 

 Okolí školy  

 Zná místo svého bydliště  Základy dopravní výchovy  

   

 Lidé kolem nás  

 Pojmenuje členy své 

rodiny, popíše jejich roli 

 Vztahy mezi členy rodiny INT - MUV - Kulturní 

rozdíly (jedinečnost 

každého člověka a jeho 

individuální zvláštnosti, 

člověk jako součást 

etnika) 

 Zvládá základy 

společenského chování 

 Role členů rodiny 

 Uvede přirozené odlišnosti 

spolužáků, projevuje k nim 

toleranci 

 Pravidla slušného chování 

(prosba, pozdrav, poděkování) 

   

 Lidé a čas  

 Uvede svůj denní režim  Den a jeho rozvržení  

 Rozliší děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 
  

 Vyjmenuje dny v týdnu  Názvy dnů v týdnu  

 Roční období - názvy  Názvy ročních období  

   

 Rozmanitost přírody  

 Podle obrázku popíše 

viditelné proměny v přírodě 

v ročních obdobích 

 Znaky ročních období  

 Pozná nejběžnější domácí 

zvířata a pojmenuje je 

 Domácí zvířata INT - EV - Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí (ochrana 

přírody a kulturních 

památek) 

 Pojmenuje základní druhy 

ovoce a zeleniny 

 Ovoce a zelenina 

 Zná základní zásady 

chování v přírodě 

 Ochrana a bezpečnost v 

přírodě 

   

 Člověk a jeho zdraví  

 Zvládá sebeobsluhu a 

základní hygienické návyky 

 Osobní a intimní hygiena  

 Vysvětlí pojmy zdraví x 

nemoc x úraz 

 Péče o zdraví  

 Pojmenuje hlavní části 

lidského těla hlavu, ruce, 

nohy, trup 

 Lidské tělo - základní části  
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PRVOUKA – 2. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Místo, kde žijeme  
 Zvládá orientaci v okolí 

školy 

 Naše škola a její okolí INT - EV - Vztah člověka 

k prostředí (příroda a 

kultura obce a její 

ochrana 

 Popíše a zvládá cestu do 

školy 

 Základy dopravní výchovy 

   

 Lidé kolem nás  

 Rozliší blízké příbuzenské 

vztahy v rodině 

 Vztahy mezi členy rodiny  

 Zvládá zásady 

společenského chování 

 Role členů rodiny  

 Modeluje své chování ve 

třídě, ve školní jídelně, v 

dopravním prostředku 

 Pravidla slušného a 

společenského chování 

 

 Je tolerantní k nedostatkům 

a přednostem spolužáků 

 Chování v krizových situacích  

 Ví, jak se chovat při setkání 

s neznámými lidmi 

  

 Pojmenuje nejběžnější 

povolání 

 Zaměstnání rodičů  

   

 Lidé a čas  

 Zvládá jednoduchou 

orientaci v čase (denní 

režim) 

 Orientace v čase INT - MEV - Fungování a 

vliv médií ve společnosti 

(vliv médií na uspořádání 

dne)  Pozná kolik je hodin (celé a 

půlhodiny) 

 Hodiny a půlhodiny 

 Charakterizuje činnosti 

členů rodiny v ročních 

obdobích 

 Roční období  

 Seznámí se s názvy měsíců 

v roce 

 Měsíce  

  Kalendář  

   

 Rozmanitost přírody  

 Poznává a popíše změny v 

přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

 Znaky ročních období  

 Pozná nejběžnější domácí a 

volně žijící zvířata 

 Péče o zvířata a ptáky  

 Pojmenuje základní ovoce a 

zeleninu 

 Ovoce, zelenina  

   

 Člověk a jeho zdraví  

 Uplatňuje základní zásady 

chování v přírodě 

 Ochrana a bezpečnost v 

přírodě 
INT - EV - Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí (odpady a 

hospodaření s odpady) 

  Třídění odpadů 

 Uplatňuje základní 

hygienické návyky 

 Lidské tělo 

 
INT - OSV - Sebepoznání 

a sebepojetí (moje tělo, 

moje psychika)  Pojmenuje základní části  Předcházení úrazům 
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lidského těla 

 Uplatňuje základní pravidla 

bezpečného provozu pro 

chodce 

 Bezpečné chování v silničním 

provozu 

 

 Dodržuje zásady 

bezpečného chování 

 Ochrana člověka za 

mimořádných situací 

 

 Sdělí své zdravotní potíže   
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PRVOUKA – 3. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Místo, kde žijeme  
 Zvládá orientaci v okolí 

svého bydliště a školy 

 Domov a jeho okolí  

 Zná nejvýznamnější místa v 

okolí  

 Škola  

  Základy dopravní výchovy  

  Význačná místa v obci  

   

 Lidé kolem nás  

 Popíše role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi 

nimi 

 Rodina INT - OSV - Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

(vytváření povědomí o 

kvalitách typu 

odpovědnost, spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování atd.) 

 Vyjmenuje popíše 

nejběžnější povolání a 

pracovní činnosti 

 Mezilidské vztahy INT - VDO - Principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování 

(demokratické způsoby 

řešení konfliktů a 

problémů v osobním 

životě i ve společnosti) 

 Ví jak se chovat při setkání 

s neznámými lidmi 

 Základní pravidla 

společenského chování 
INT - MUV - Lidské 

vztahy (uplatňování 

principů slušného 

chování, základní morální 

normy) 

  Povolání 

  Osobní bezpečnost 

   

 Lidé a čas  

 Pozná kolik je hodin 

(čtvrthodina) 

Orientace v čase  

 Umí vyjmenovat měsíce v 

roce 

  

   

 Rozmanitost přírody  

 Popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě v 

jednotlivých ročních 

obdobích 

 Roční období INT - EV - Ekosystémy 

(les, pole, vodní zdroje -

význam) 

 Pozná a pojmenuje domácí 

zvířata a jejich mláďata 

 Péče o zvířata a ptáky  

 Pozná nejběžnější druhy 

volně žijících zvířat 

 Sezónní práce na zahradě a na 

poli 

 

 Pozná rozdíl mezi 

dřevinami a bylinami 

 Rostliny, význam v přírodě a 

pro člověka 

 

 Uplatňuje základní zásady 

chování v přírodě 

 Ochrana rostlin  

 Provádí jednoduché pokusy 

se známými látkami 

 Voda a vzduch  
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 Člověk a jeho zdraví  

 Uplatňuje hygienické 

návyky 

 Lidské tělo INT - OSV – 

Psychohygiena 

(organizace času) 

 Popíše prevenci nemocí a 

úrazů 

 Zdravá výživa  

 Zná části lidského těla, 

lidské smysly a jejich 

funkce 

 Význam aktivního pohybu, 

hygiena 

 

 Provede ošetření drobného 

poranění 

 Chování v době nemoci  

  Drobné úrazy, první pomoc  
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5.7 PŘÍRODOVĚDA 

5.7.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Předmět Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru „Člověk a jeho svět“. Navazuje 

na předmět Prvouka. Přírodověda je předmět, který se opírá o vybrané poznatky z různých 

přírodovědných oborů. Je zaměřen na to, aby v procesu výuky žáci získávali takové 

vědomosti a dovednosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, člověka a jím 

vytvořený svět a prostředí. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání 

vlastních možností ochrany životního prostředí. 

V Přírodovědě se realizují dva okruhy: 

1. V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají rozdíly mezi 

živou a neživou přírodou a seznamují se se změnami v přírodě v průběhu 

roku. Pozorují při praktických činnostech změny v přírodě ovlivňující 

činnost lidí, jejich život a vliv činnosti člověka na přírodu. Vytvářejí si 

vztah k přírodě a k aktivní ochraně životního prostředí.  

 

2. V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví se žáci seznamují se svým tělem, 

učí se poznávat jeho funkce a orgánové soustavy. Rozlišují jednotlivé etapy 

lidského života. Učí se znát nejčastější druhy návykových látek a nebezpečí 

spojené s jejich užíváním. Zvládají základní hygienické návyky. Jsou si 

vědomi odpovědnosti za své zdraví a pečují o ně. Jsou schopni poskytnout 

první pomoc a přiměřeně reagovat při mimořádných událostech. Součástí 

výuky je dopravní výchova. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 1. stupni jsou 3 hodiny. Tato dotace je 

posílena o 1hodinu z disponibilní časové dotace v 5. ročníku.  

4. ročník: 1 hodina týdně 

5. ročník: 1+1 hodina týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Přírodověda přistupujeme individuálně k 

žákům se specifickými poruchami učení. 

Výuku přírodovědy ve třídě vhodně doplňují nástěnné obrazy k tématickým okruhům, 

obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové programy, filmy, vycházky, exkurze, 

besedy, výstavy.  

 

 

5.7.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 
Přírodověda pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 učitel uplatňuje individuální přístup 

 učitel klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

 žáci se učí pozorovat přírodu, hodnotí výsledky 

svého pozorování 

 vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co 

je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět 

 vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin 

nemocí, k upevňování preventivního chování, 
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účelného rozhodování a jednání v různých 

situacích ohrožení zdraví svého i druhých 

 učíme žáky vyhledávat a používat potřebné 

informace v literatuře, na internetu a v ostatních 

médiích 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 žáci se učí řešit zadané úlohy 

 žáci se učí vyhledávat informace vhodné k řešení 

problému 
 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 žáci využívají informační a komunikační 

technologie 

 učitel vede žáky k používání správných termínů  

 žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných 

tématech 

 žáci vyjadřují své myšlenky, poznatky a dojmy 

 podporujeme různé formy komunikace s místními 

 obyvateli, pamětníky, pracovníky regionálních 

muzeí, knihoven 

 učíme žáky a prezentovat své názory a zkušenosti 
 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 učitel vnáší přátelskou atmosféru do procesu 

učení 

 učitel posiluje sebedůvěru žáka 

 vedeme žáky k respektování společně 

domluvených pravidel 

 žáci se učí respektovat názory a zkušenosti 

druhých 

 učitel má zájem o názory a zkušenosti žáků 

 učíme žáky pracovat v týmu, učíme je vnímat 

vzájemné odlišnosti 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé 

role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji 

práci v týmu i práci ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme 

situace, kdy se žáci potřebují 
 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 učitel respektuje věkové, intelektové, sociální a 

etnické zvláštnosti žáků 

 učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

 učíme žáky základům tolerance a vzájemného 

soužití 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví i 

k ochraně k zdraví druhých 

 vedeme žáky k aktivní obraně proti nežádoucím 

vlivům 
 
 

KOMPETENCE  učitel rozvíjí u žáka smysl pro povinnost 
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PRACOVNÍ vyžadováním přípravy na vyučování 

 učitel vede žáky k dodržování pravidel 

bezpečnosti 

 učitel vede žáky k utváření základních pracovních 

návyků 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 seznamujeme žáky s různými profesemi 

 

 

5.7.3 Průřezová témata 

5.7.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

Sebepoznání a sebepojetí 
INT - OSV – Př – 5. ročník -  Sebepoznání a sebepojetí (zdravé a vyrovnané sebepojetí) 

5.7.3.2 Výchova demokratického občana 

0 

5.7.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.7.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.7.3.5 Environmentální výchova 

Ekosystémy 
INT - EV- Př – 4. ročník -  Ekosystémy (kulturní krajina) 

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
INT - EV - Př – 5. ročník -  Lidské aktivity a problémy životního prostředí (zemědělství a 

    životní prostředí, ekologické zemědělství) 

5.7.3.6 Mediální výchova 

0 



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 119 

5.7.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda 
 

PŘÍRODOVĚDA – 4. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová 

témata 

žák:   
 Orientuje se ve střídání ročních 

období 

 Roční období, počasí během roku  

 Uvádí zástupce živočišné a 

rostlinné říše vyskytující se 

v nejbližším okolí a popisuje 

jejich základní životní podmínky 

 Drobná domácí zvířata 

 

 

  Živočichové ve městě, na poli, 

v lese, u vody a ve vodě 

INT - EV- 

Ekosystémy 

(kulturní 

krajina) 

 Zvládá péči o pokojové rostliny a 

způsoby péče o drobná domácí 

zvířata 

 Stavba těla rostlin  

  Pokojové rostliny  

 Rozlišuje jednotlivé etapy 

lidského života 

 Části lidského těla, etapy lidského 

života 

 

 Uplatňuje základní dovednosti a 

návyky související s preventivní 

ochranou zdraví a zdravého 

životního stylu 

 Péče o zdraví, hygiena, správný 

režim dne 

 

  Nejběžnější nemoci a ochrana před 

nimi 

 

 Uplatňuje základní pravidla 

silničního provozu pro cyklisty 

 Pravidla silničního provozu  

 Provádí jednoduchý pokus dle 

návodu 

 Jednoduché pokusy  
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PŘÍRODOVĚDA – 5. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Popisuje propojenost živé a 

neživé přírody a 

přizpůsobení organizmů 

prostředí 

 Neživá příroda (rozdělení 

látek, půda, nerost, hornina, 

voda, vzduch) a živá příroda 

 

 

 Uvádí zástupce živočišné a 

rostlinné říše vyskytující se 

v nejbližším okolí a 

popisuje jejich základní 

životní podmínky 

 Živočichové (podmínky 

života, prostředí) 

 

 Zvládá péči o pokojové 

rostliny a způsoby péče o 

drobná domácí zvířata 

 Rostliny (podmínky života, 

prostředí) 

 

 

 Uplatňuje zásady ochrany 

přírody a životního 

prostředí 

 Ochrana přírody a životního 

prostředí 
INT - EV - Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí (zemědělství a 

životní prostředí, 

ekologické zemědělství) 

 Popisuje vliv činnosti lidí 

na přírodu a posuzuje, které 

činnosti přírodnímu 

prostředí pomáhají a které 

ho poškozují 

 Činnosti lidí a jejich vliv na 

přírodu 

 Pojmenovává a popisuje 

orgánové soustavy člověka 

 Člověk (orgánové soustavy, 

první pomoc, nebezpečné 

situace, návykové látky) 

INT - OSV - Sebepoznání 

a sebepojetí (zdravé a 

vyrovnané sebepojetí) 

 Uplatňuje základní 

dovednosti a návyky 

související s preventivní 

ochranou zdraví a zdravého 

životního stylu 

  

 Uplatňuje základní pravidla 

silničního provozu pro 

cyklisty 

  

 Je schopen poskytnout 

první pomoc při drobných 

úrazech a přivolat lékařskou 

pomoc 

 Jednoduché pokusy  

 Odmítá návykové látky 

naučenými postupy 

  

 Přiměřeně reaguje na 

pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

  

 Provádí jednoduchý pokus 

dle návodu 
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5.8 VLASTIVĚDA 

5.8.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vyučovací předmět Vlastivěda je součástí vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“. 

V návaznosti na vyučovací předmět prvouka přináší žákům základní poznatky o 

významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických 

okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje žáky s nejvýznamnějšími 

osobnostmi a událostmi regionálních, národních a evropských dějin. Pomáhá vytvářet 

citový vztah k vlasti, k místu, kde žijeme, vede je ke správným vztahům k  sobě samému, 

spolužákům, dospělým, přírodě, památkám a práci ostatních. Hlavním cílem předmětu je 

vybavit žáka pevnými základy jeho osobní a národní identity ve společnosti.  

Cíle výuky vlastivědy jsou naplňovány prostřednictvím pozorování a pojmenování 

jevů a dějů při různých činnostech, jejich vzájemných vztahů a souvislostí. Vedeme žáky 

k využívání poznatků v praktickém životě. Chceme, aby uměli vyjadřovat své myšlenky a 

dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých. 

Charakteristické pro toto období je, aby žáci zvládli vyhledávání a získávání 

potřebných informací z dostupných zdrojů (učebnice, encyklopedie, internet, návštěva 

knihovny, muzea, památek), v rámci možností od členů rodiny a osob v nejbližším okolí 

(návštěvy historických památek, výstav …). 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen v tomto oboru na 5 vzdělávacích tématických okruhů, 

ve vlastivědě se realizují 3 okruhy:  

1. V tematickém okruhu Místo kde žijeme poznávají žáci svůj domov - jeho 

polohu na mapě, jeho zvláštnosti a pamětihodnosti. Seznamují se se svou vlastí 

- její zeměpisnou polohou a státními symboly. 

 

2. V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí dodržovat osvojená pravidla 

chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se ze základními právy dítěte a 

povinnostmi žáka školy.  

 

3. V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí rozeznat rozdíly mezi životem dnes 

a v dávných dobách a jeho proměny. Učí se poznávat historii naší země v 

dávných dobách, znát historické a kulturní památky v okolí bydliště. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří přirozené základy pro 

výuku předmětů Dějepis, Zeměpis a Občanská výchova ve vyšších ročních základní školy. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 1. stupni jsou 4 hodiny. Tato dotace 

není posílena o hodinu z disponibilní časové dotace.  

4. ročník: 2 hodiny týdně 

5. ročník: 2 hodiny týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Vlastivěda přistupujeme individuálně k 

žákům se specifickými poruchami učení. 

Výuka vlastivědy probíhá většinou ve třídě a je vhodně ji doplňují obrazy, mapy, 

plány, didaktické pomůcky, vědomostní soutěže na úrovni školy či regionální v rámci 

speciální pedagogiky, filmy, besedy, exkurze a školní výlety. 
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5.8.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 
Vlastivěda pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 uplatňování individuálního přístupu k žákům 

 získávání informací z více zdrojů 

 motivujeme žáka kladným hodnocením k učení 

 učitel vede žáky k sebehodnocení 

 podle svých schopností a možností se žáci 

zapojují do soutěží 
 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 žáci se učí řešit zadané úkoly 

 učí se vyhledávat informace vedoucí k řešení 

problému  

 podporujeme netradiční způsoby získávání 

informací 

 monitorujeme a kontrolujeme, jak žáci řešení 

problémů zvládají 
 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, 

učiteli i ostatními dospělými ve škole i mimo ni 

 učitel vede žáky k používání správných termínů 

 žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných 

tématech 

 žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky, 

dojmy 

 učíme žáky prezentovat své názory a zkušenosti 
 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 vedeme žáky k respektování společně 

dohodnutých pravidel 

 během výuky využíváme skupinovou práci 

 učíme žáky pracovat v týmech rozvíjíme 

schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji 

práci v týmu i práci ostatních členů 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme 

situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 učíme žáky chápat různé sociální postavení lidí v 

historii naší země 
 
 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k ochraně 

přírody 

 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného 

chování 

 chápání rozdílů mezi lidmi  

 žáky vedeme k třídění odpadů 

 učíme žáky základům demokracie, tolerance a 

vzájemného soužití 

 vedeme žáky k ochraně životního prostředí 

 podporujeme různé formální i neformální 
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způsoby 

 spolupráce s obcí, policií a ostatními 

organizacemi 
 
 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 utváření základních pracovních návyků 

 vedení žáka ke správným způsobům využití 

pomůcek, vybavení, techniky 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 seznamujeme žáky s různými profesemi a s jejich 

možnostmi budoucího pracovního uplatnění 

 

 

5.8.3 Průřezová témata 

5.8.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

0 

5.8.3.2 Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola 
INT - VDO – Vl – 4. ročník -  Občanská společnost a škola (škola jako model otevřeného  

    partnerství a demokratického společenství) 

5.8.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.8.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.8.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.8.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.8.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda 
 

VLASTIVĚDA – 4. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Popisuje polohu svého 

bydliště na mapě, začleňuje 

své město (obec) do 

příslušného kraje 

 Mapa, plán města 

 

 

 Určuje světové strany  Světové strany (buzola, 

kompas, určování v terénu) 

 

 Vypravuje o regionu, ve 

kterém bydlí, uvádí několik 

jeho pamětihodností, 

zvláštností a zajímavostí 

 Město Slaný a okolní obce 

(poloha, pamětihodnosti, 

pověsti, významné události, 

kulturní a přírodní památky) 

 

 Zná některé významné 

události a pověsti jeho 

regionu a kraje 

  

 Má povědomí o 

nejvýznamnějších 

kulturních, historických a 

přírodních památkách 

v okolí svého bydliště 

  

 Sděluje a popisuje poznatky 

a zážitky z vlastních cest 

  

 Dodržuje pravidla pro 

soužití ve škole, v rodině a 

ve městě (obci) 

 Vhodné a nevhodné chování 

dětí a dospělých 

 

 Rozpozná nevhodné 

chování a jednání svých 

vrstevníků a dospělých 

 Pravidla chování ve škole, 

v rodině a ve společnosti 
INT - VDO - Občanská 

společnost a škola (škola 

jako model otevřeného 

partnerství a 

demokratického 

společenství) 

 Zná zkladní práva dítěte, 

práva a povinnosti a školy 

 

 Reaguje vhodným 

způsobem na pokyny 

dospělých při mimořádných 

událostech 

 První pomoc   

  Nebezpečné situace  
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VLASTIVĚDA – 5. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Se orientuje na mapě České 

republiky a určuje světové 

strany 

 

 Česká republika (orientace na 

mapě, hlavní město, hranice 

státu, pohoří, řeky, státní 

symboly 

 

 Má základní znalosti o 

České republice a její 

zeměpisné poloze v Evropě 

 Evropa, poloha ČR, svůj 

region, státní symboly 

 

 

 Vypravuje o regionu, ve 

kterém bydlí, uvádí několik 

jeho pamětihodností, 

zvláštností a zajímavostí 

 Pravěk  

 

 

 Pozná státní symboly  Příchod Čechů  

 Rozeznává rozdíl mezi 

životem dnes a životem 

v dávných dobách 

 Život dnes a dříve  
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST  

 

Vzdělávací oblast „Člověk a společnost“ navazuje na vzdělávací oblast „Člověk a 

jeho svět“. Seznamuje žáka s historií našeho národa v kontextu s významnými událostmi 

světových dějin a učí ho poznávat a vážit si hodnot kulturního dědictví. Objasňuje principy 

existence a fungování demokratické společnosti. Utváří a rozvíjí osobnost žáka po stránce 

mravní a estetické, formuje jeho vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života a 

pomáhá mu orientovat se v mezilidských vztazích.  

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují sociální dovednosti a 

postoje důležité v občanském životě. Součástí vzdělávání je prevence rasistických, 

xenofobiích a extremistických postojů, výchova k toleranci, respektování lidských práv a 

k prosazování rovnoprávnosti mužů a žen, výchova k úctě a ochraně přírodního prostředí a 

kulturních hodnot. 

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacích předmětů Dějepis a 

Občanská výchova.  

 

5.9 DĚJEPIS 

5.9.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Dějepis je povinným vyučovacím předmětem v 6., 7., 8., 9. ročníku. Navazuje na 

základy, které žáci získali ve vlastivědě ve 4. a 5. ročníku 

Významné je poznávání dějů a jevů, které ovlivňují vývoj společnosti i společnost 

současnou. Důraz je kladen na hlubší poznávání dějin vlastního národa v kontextu s 

evropským vývojem. V tomto kontextu se jedná především o dějiny 19. a 20. století, v 

nichž leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňují zřetele v 

integrované Evropské unii.  

Zásluhou poznatků o historii dokáže žák lépe pochopit počínání člověka na Zemi. 

Vedeme žáky k poznání, že historie není pouze nezáživná věda s množstvím dat a událostí, 

ale může být i zajímavá a přitažlivá v dnešní uspěchané a přetechnizované době. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 2. stupni jsou 4 hodiny. Tato dotace 

není posílena o hodinu z disponibilní časové dotace. 

6. ročník: 1 hodina týdně 

7. ročník: 1 hodina týdně 

8. ročník: 1 hodina týdně 

9. ročník: 1 hodina týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Dějepis přistupujeme individuálně k žákům 

se specifickými poruchami učení. 

Výuku dějepisu ve třídě vhodně doplňují nástěnné obrazy k tématickým okruhům, 

obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové programy, filmy, vycházky, exkurze, 

besedy, výstavy.  
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5.9.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Dějepis 
pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 žáci s učitelem vyhledávají, třídí a vyhodnocují 

informace z oblasti aktuálního tématu, využívají 

je v procesu učení a v praktickém životě 

 podporujeme rozvíjení aktivního zájmu žáků o 

poznání historie své vlasti, Evropy, světa 

 učíme žáky zpracovávat informace z hlediska 

důležitosti a objektivity 

 učíme žáky vyvozovat závěry z poznaného učiva 

 vhodně motivujeme učení – snažíme se vést žáka 

k zájmu o určité období a události, k zájmu o 

region 

 spravedlivě ohodnotíme žáka, který projeví 

mimořádnou aktivitu při zpracování určitého 

dějepisného problému  

 používáme při hodnocení ve zřetelné převaze 

prvky pozitivní motivace 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 žáci vyhledávají informace vhodné k řešení 

zadaného úkolu na internetu, v mapách, 

v encyklopediích apod. 

 učíme žáky základům logického vyvozování a 

analýzy historických faktů 

 podporujeme netradiční způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické 

myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení 

problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky při 

řešení problémů 

 podporujeme možnost získávání dalších poznatků 

formou exkurzí 
 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 učitel vede žáky k výstižnému vyjadřování 

 učitel a žáci využívají v hodinách všech pomůcek 

a diskutují o historických souvislostech (klady, 

zápory, důsledky) 

 klademe důraz na úroveň mluveného i písemného 

projevu 

 umožňujeme žákům prezentovat své názory a 

myšlenky 

 podporujeme diskuzi 

 vedeme žáky k práci s různými typy textů 

 vedeme žáky k využívání informačních a 

komunikačních prostředků 
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KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 učitel vytváří příznivé klima ve třídě 

 učitel dodává žákům sebedůvěru a dle potřeb 

žákům individuálně pomáhá 

 žáci účinně spolupracují ve skupině 

 učíme žáky pracovat v týmech, v příhodných 

situacích 

 podporujeme spolupráci žáků 

 učíme žáky vhodně diskutovat nad daným 

problémem, 

 vyjadřovat k danému problému své vlastní 

postoje 

 podporujeme dobré vztahy žáků při řešení 

zadaných úkolů 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie, 

nacionalismu 
 
 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 učitel pěstuje v žácích vztah k tradicím, 

národnímu, kulturnímu a historickému dědictví 

 žáci respektují, chrání naše tradice, mají pozitivní 

postoj k uměleckým dílům 

 žáci odmítají útlak a hrubé zacházení, uvědomují 

si povinnost postavit se proti fyzickému a 

psychickému násilí 

 vedeme žáky ke vztahu k tradicím 

 vedeme žáky k prozkoumávání názorů, 

k diskuzím zákonech a společenských normách, 

které vznikly na základě složitého historického 

vývoje 

 vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých 

lidí a ke schopnostem vcítit se do situace 

ostatních lidí 
 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 učitel vyžaduje dodržování dohodnuté kvality 

práce 

 učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné 

praxi 

 žáci dodržují vymezená pravidla a plní své 

povinnosti 

 učíme žáky samostatně pracovat, získaná data 

 zpracovat a vyhodnocovat 

 podporujeme využívání moderní techniky 

 při výuce vytváříme podnětné pracovní prostředí, 

 snažíme se měnit metody práce 

 přibližujeme různými dalšími formami - film, 

video, exkurze - žákům historii, učíme je mít k 

těmto formám pozitivní přístup, učíme je doplnit 

si a lépe pochopit tímto způsobem probíranou 

dějepisnou látku 

 vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi 
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5.9.3 Průřezová témata 

5.9.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

0 

5.9.3.2 Výchova demokratického občana 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
INT - VDO – Dj – 9. ročník -  Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

    (demokracie jako protiváha diktatury a anarchie) 

5.9.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.9.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.9.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.9.3.6 Mediální výchova 

0 



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 130 

5.9.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis 
 

DĚJEPIS – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Počátky lidské společnosti  

 Chápe význam dějin jako 

sdělení minulosti 

 Historické prameny  

 Orientuje se na časové 

přímce (před naším 

letopočtem, minulost, 

současnost, budoucnost, 

století) 

 Doba předhistorická a 

historická 
 

 Úkoly archivů, muzeí, 

knihoven, poslání archeologie 

 

   

 Pravěk  

 Má představu o rozdílech 

způsobu života pravěkých a 

současných lidí 

 Doba kamenná 

 

 

 Popíše podle obrázků 

pravěká zvířata, způsob 

jejich lovu, zbraně a 

nástroje, náboženství 

 Způsob života lidí v době 

kamenné 

 

 Počátky zemědělství a řemesel  

 Hmotná a duchovní kultura  

 Vysvětlí, které kovy začal 

člověk využívat nejdříve 

 Doba bronzová  

 Objasní přednost kovů  Doba železná  

   

 Starověk  

 Zná souvislosti mezi 

přírodními podmínkami a 

vznikem starověkých států 

  

 Popíše způsob života ve 

starověkém Egyptě, Řecku 

a Římě 

 Egypt  

  Řecko  

  Řím  

 Uvede příklady, co přinesly 

a co zanechaly uvedené 

státy světu 

 Kulturní přínos starověkých 

civilizací 

 

 

   

 Středověk a křesťanství  

 Uvede první státní útvary 

na našem území 

 Stěhování národů, Slované  

 Sámova říše  

 Velkomoravská říše  

 Český stát v době knížecí  

 Uvede znaky románského 

slohu, příklady stavebních 

památek 

 Románská kultura  

 Popíše středověké město, 

uvede příklady řemesel 

 Rozvoj řemesel a obchodu, 

vznik měst 

 

 Seznámen je s rozkvětem 

českého státu v době 

přemyslovské 

 Český stát za vlády 

Přemyslovců  
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DĚJEPIS – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Středověk a křesťanství   

 Zhodnotí význam vlády 

Karla IV, uvede příklady 

jeho péče o vzdělanost, 

kulturu a stát 

 Nástup Lucemburků  

  Vláda Karla IV a její přínos 

pro český stát 

 

 

 Uvede znaky gotiky, 

příklady významných 

památek 

 Gotická kultura 

 

 

 Objasní vliv církve a víry 

na středověkého člověka 

 Kritika poměrů v církvi a 

husitství v Čechách 

 

 Popíše poměry v církvi 

zhodnotí úlohu reformátorů, 

osobnost Jana Husa, popíše 

způsob boje husitů, 

zhodnotí úlohu velitelů a 

výsledek husitského hnutí 

  

 Zhodnotí vládu Jiřího z 

Poděbrad 

 Vláda Jiřího z Poděbrad  

   

 Počátky novověku  

 Na mapě ukáže cestu K. 

Kolumba, uvede důvody 

hledání nových cest, shrne 

význam objevných plaveb a 

jejich důsledky 

 Objevení cesty a jejich 

společenské důsledky 

 

 Popíše život na císařském 

dvoře Rudolfa II. 

 Humanismus a renesance  

 Popíše průběh stavovského 

povstání a jeho důsledky 

pro český národ 

 České země za vlády 

Habsburků 

 

 Zhodnotí osobnost J. A. 

Komenského a význam 

jeho díla 

 Jan Ámos Komenský  

 Uvede znaky baroka a 

významné památky 

 Barokní kultura  
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DĚJEPIS – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Novověk  

 Uvede osvícenské 

panovníky a zhodnotí 

význam jejich reforem 

 České země za vlády Marie 

Terezie a Josefa II 

(osvícenství) 

 

 Určí předchozí historický 

etapy a uvede rozdíly 

způsobu života společnosti 

 Hospodářský a kulturní rozvoj 

 
 

 Objasní úkoly a cíle 

národního obrození a uvede 

národní buditele 

 Národní obrození - utváření 

novodobého českého národa 

 

 Rok 1848 v Čechách  

 Česká politika a kultura na 

konci 19. století (významní 

představitelé – Palacký, 

Jungmann, Němcová atd.) 

 

   

 Nejnovější dějiny  

 Rozliší pojmy: příčina 1. sv. 

války a záminku, popíše 

průběh 1. sv. války, 

zhodnotí výsledek a 

důsledky války 

 První světová válka  

 Objasní změny v Evropě po 

skončení války, na mapě 

ukáže nově vzniklé státy 

  

 Popíše události vzniku 

samostatného 

Československa a uvede 

hlavní představitele 

 Vznik ČSR  

  T. G. Masaryk  

  Období 1. republiky  

  Hospodářsko-politický rozvoj 

republiky (30. léta) 
 

 Objasní cíle a projevy 

fašistického hnutí 

 Počátky fašistického hnutí  
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DĚJEPIS – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Nejnovější dějiny  

 Uvede důsledky Mnichova 

pro nás a svět 

 Mnichovská dohoda a její 

důsledky 

 

 Edvard Beneš  

 Popíše život za 

protektorátu, uvede sled 

hlavních událostí 

 Protektorát Čechy a Morava 

 
 

 Slovenský stát  

 Uvede příklady projevů 

odporu, organizování 

odboje domácího a 

zahraničního, jeho hrdiny, 

zhodnotí činy našich 

vojáků, letců 

 Domácí a zahraniční odboj  

 Holocaust  

 Uvede rozhodující události 

a bitvy, zhodnotí výsledek a 

důsledky druhé světové 

války 

 Druhá světová válka  

 Poválečné uspořádání Evropy  

 Objasní politický převrat v 

roce 1948 a jeho důsledky 

 Poválečné Československo - 

únorový převrat 1948 

 

 Na příkladech rozliší 

systém totalitní a 

demokratický 

 Totalitní režim a odpor proti 

němu 

 

 Objasní události roku 1968 

a 1989 

 Rok 1968, normalizace  

 Obnova demokracie ve 

východní Evropě a ,,Sametová 

revoluce" 1989 

INT - VDO - Principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování (demokracie 

jako protiváha diktatury 

a anarchie) 

 Nové společenské poměry v 

Evropě 

 Chápe spojitost našich 

národů v historii i důvody 

rozdělení v roce 1993 

 Rozpad ČSR, vznik ČR 1993 

 Zhodnotí mezinárodní 

postavení ČR v současnosti 

 Česká republika na přelomu 

tisíciletí – vstup do EU 
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5.10 OBČANSKÁ VÝCHOVA 

5.10.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Občanská výchova se zaměřuje na formování osobnosti žáků po stránce mravní, 

citové a volní tak, aby jejich začleňování do společenských vztahů bylo co nejúspěšnější. 

Cíle, zaměření a vzdělávací obsah vycházejí ze vzdělávacích oblastí „Člověk a společnost 

a Člověk a zdraví“. 

Cílem vyučovacího předmětu je vychovávat mladého člověka ke zdravému 

životnímu stylu, připravovat ho na život v budoucích sociálních vztazích rodiny a 

společnosti, jejichž je součástí.  

Navazuje na základní dovednosti, vědomosti, postoje, které žáci získali v prvouce, 

vlastivědě a přírodovědě v 1. – 5. ročníku 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 2. stupni jsou 4 hodiny. Tato dotace 

není posílena o hodinu z disponibilní časové dotace. 

6. ročník: 1 hodina týdně 

7. ročník: 1 hodina týdně 

8. ročník: 1 hodina týdně 

9. ročník: 1 hodina týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Občanská výchova přistupujeme 

individuálně k žákům se specifickými poruchami učení. 

Výuka občanské výchovy probíhá ve třídě i v počítačové učebně, vhodně doplňují 

nástěnné obrazy k tématickým okruhům, obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové 

programy, filmy, vycházky, výstavy. Výuky jsou i besedy s odborníky a exkurze 

(Parlament, Senát),  

Ve vyučovací hodině se realizuje práce ve skupinách, diskuse, výklad učitele, 

reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, křížovky. 

 

 

5.10.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 
 Občanská výchova pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují 

z nich závěry 

 učíme žáky chápat probíraná témata v oblasti 

člověk a společnost 

 učíme vyhledávat a třídit informace, na základě 

jejich pochopení je efektivně využívat v procesu 

učení 

 seznamujeme s obecně používanými znaky, 

termíny a symboly a učíme je dávat do 

vzájemných souvislostí 

 učíme samostatně pozorovat, získané výsledky 

porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat 

z nich závěry 

 vytváříme pozitivní vztah k učení, posuzovat 
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vlastní pokrok a určit překážky bránící učení 
 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 žáci tvořivě přistupují k řešení problému 

 umí vyhledat vhodné informace a pracovat s nimi 

 žáci dovedou v rámci svých možností hájit svá 

rozhodnutí 

 vedeme k vnímání nejrůznějších problémových 

situací, k rozpoznání a pochopení problémů, k 

přemýšlení o nesrovnalostech a jejich příčinách, k 

promýšlení a plánování způsobů řešení problémů 

a využívání k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

 vedeme k samostatnému řešení problémů 

 vedeme ke kritickému myšlení, uvážlivému 

 rozhodnutí, schopnosti ho obhájit, uvědomovat si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a zhodnocení 

výsledků svých činů 
 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory 

pokud možno souvisle a kultivovaně 

 žáci umí naslouchat promluvám druhých a 

vhodně na ně reagují 

 podporujeme souvislé a výstižné formulování 

svých názorů na společenské dění 

 vedeme k uvědomování si potřeby vyslechnout 

odlišný názor a zabývat se jím 

 učíme využívat informačních a komunikačních 

prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

 učíme využívat získané komunikativní 

dovednosti k vytváření vztahů potřebných 

k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 žáci umí pracovat v týmu a vzájemně si pomáhat 

 žáci upevňují dobr= mezilidské vztahy 

 žáci umí ohodnotit práci svou i druhých 

 učíme diskutovat ve skupině, chápat potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení 

daného problému 

 vytváříme pozitivní představu o sobě samém 

 podporujeme sebedůvěru a samostatný rozvoj 

 učíme ovládat a řídit jednání a chování tak, aby 

dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

 utváříme příjemnou atmosféru 
 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 žáci znají legislativu, obecné morální zákony a 

dodržují je 

 žáci respektují názory ostatních 

 žáci si formují volní a charakterové rysy 
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 vedeme žáky k respektování druhých lidí, učíme 

je vážit si jejich vnitřních hodnot, uvědomovat si 

povinnost postavit se proti fyzickému i 

psychickému násilí 

 učíme chápat základní principy, na kterých 

spočívají zákony a společenské normy 

 vedeme k uvědomování svých práv a povinností 

ve škole i mimo školu 

 učíme k odpovědnému rozhodování podle dané 

situace, zodpovědně se chovat v krizových 

situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka 

 vedeme k respektování a chránění našich tradic, 

kulturního i historického dědictví, k projevům 

pozitivního postoje k uměleckým dílům, smyslu 

pro kulturu a tvořivost, zapojování do kulturního 

dění 

 vyžadujeme nenásilné řešení konfliktů 
 
 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování 

vlastní práce 

 žáci jsou vedeni ke správnému používání 

techniky a vybavení- učíme přistupovat k 

výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, 

funkčnosti, hospodárnosti a společenského 

významu, z hlediska ochrany svého zdraví a 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i 

ochrany kulturních a společenských hodnot 

 vedeme k využívání znalostí a zkušeností 

získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na 

budoucnost 

 vedeme k podloženým rozhodnutím o dalším 

vzdělání a profesním zaměření 

 podporujeme chápání cíle a rizika podnikání, 

rozvíjíme podnikatelské myšlení 

 

 

5.10.3 Průřezová témata 

5.10.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

Sebepoznání a sebepojetí 
INT - OSV – Ov – 9. ročník - Sebepoznání a sebepojetí (můj vztah ke mně samé/mu) 
 

Seberegulace a sebeorganizace 
INT - OSV – Ov - 8. ročník -  Seberegulace a sebeorganizace (sebeovládání – regulace  

    vlastního jednání i prožívání, vůle) 

INT - OSV - Ov – 9. ročník - Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly,  

    organizace vlastního dne) 
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Hodnoty, postoje, praktická etika 
INT - OSV - Ov – 7. ročník -  Hodnoty, postoje, praktická etika (dovednosti rozhodování  

    v eticky problematických situacích všedního dne) 

5.10.3.2 Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola 
INT - VDO - Ov- 7. ročník -  Občanská společnost a škola (demokratická atmosféra a  

    demokratické vztahy ve škole) 

Občan, občanská společnost a stát 
INT - VDO - Ov- 9. ročník -  Občan, občanská společnosti a stát (Listina základních práv a 

    svobod, práva a povinnosti občana) 
 

Formy participace občanů v politickém životě 
INT - VDO - Ov- 7. ročník -  Formy participace občanů v politickém životě (volební systém 

    a demokratické volby a politika) 
 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
INT - VDO - Ov- 7. ročník -  Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

    (význam Ústavy jako základního zákona země) 
 

5.10.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Jsme Evropané 
INT - MEGS – Ov - 9. ročník - Jsme Evropané (Evropská unie) 

5.10.3.4 Multikulturní výchova 

Lidské vztahy 
INT - MUV – Ov - 9. ročník -  Lidské vztahy (význam kvality mezilidských vztahů pro  

    harmonický rozvoj osobnosti) 
 

Princip sociálního smíru a solidarity 
INT - MUV – Ov - 9. ročník -  Princip sociálního smíru a solidarity (otázka lidských práv,  

    zohlednění potřeb minoritních skupin) 

5.10.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.10.3.6 Mediální výchova 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
INT - MEV – Ov – 8. ročník - Interpretace vtahu mediálních sdělení a reality (rozdíl mezi  

    reklamou a zprávou) 
 

Fungování a vliv médií ve společnosti 
INT - MEV – Ov – 6. ročník - Fungování a vliv médií ve společnosti (vliv médií na   

    každodenní život) 
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5.10.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Občanská výchova 
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Člověk ve společnosti  
 Naše vlast 

 Naše vlast, domov, kulturní a 

historické zajímavosti, krajina 

v okolí, obec a město, kde 

žijeme, významné události, 

státní svátky 

 

 Uvědomuje si základní 

životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se 

zdravím 

 Životní prostředí, jeho ochrana 

a zlepšování s návazností na 

naše zdraví a os. hygienu, 

životosprávu 

 

 Rozpozná hodnoty 

přátelství a vztahů mezi 

lidmi a je ohleduplný ke 

starým a postiženým 

spoluobčanům 

Rodina 

 Moje rodina, vztah dětí a 

rodičů, pomoc starým lidem a 

postiženým 

 

 Respektuje mravní principy 

a pravidla společenského 

soužití 

 

Škola 

 Škola, vztahy ve škole, péče o 

společný majetek, školní řád, 

vztah k povinnostem a práci, 

kulturní chování 

 

 Toleruje kulturní 

zvláštnosti, názory a zájmy 

minoritních skupin ve 

společnosti 

 Člověk a společnost, 

rovnocennost ras, rasismus, 

práva dítěte a jeho ochrana  

 

 Přistupuje kriticky k 

vandalismu 
Mezilidské vztahy ve společnosti 

 Vandalismus 

 

   

 Péče o občana  

 Využívá efektivně volný 

čas 
Člověk a volný čas 

 Volný čas, záliby, sport, drogy,  
INT - MEV - Fungování a 

vliv médií ve společnosti 

(vliv médií na každodenní 

život) 

 Má osvojené nezbytné 

dovednosti potřebné k 

ochraně osob za 

mimořádných okolností 

 Ochrana před následky 

živelných pohrom, první 

pomoc při úrazech a jejich 

předcházení 
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OBČANSKÁ VÝCHOVA – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Člověk ve společnosti  
 Uvědomuje si význam 

domova, zvládá svou roli v 

rodině 

 

Rodina 

 náš domov - rodina, životní 

rytmus, rodinní příslušníci, 

role dítěte, tradice, zvyky, 

svátky 

 

 Chápe význam dobrého 

soužití mezi vrstevníky i 

členy rodiny 

 INT - OSV - Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

(dovednosti rozhodování 

v eticky problematických 

situacích všedního dne) 

 

 Orientuje se ve svém 

bydlišti a okolí 
Obec, region, kraj 

 Město, obec - důležitá místa i 

instituce, osobnosti regionu, 

památná místa 

INT - VDO - Občanská 

společnost a škola 

(demokratická atmosféra 

a demokratické vztahy ve 

škole) 

 Formuluje své nejbližší 

plány 
Mezilidské vztahy ve společnosti  

 Projevuje zdravé 

sebevědomí a preferuje ve 

styku s vrstevníky pozitivní 

životní cíle, hodnoty a 

zájmy 

  

   

 Stát a právo  

 Má základní znalosti o 

podstatě a fungování 

demokratické společnosti 

Právní základy státu 

 Státoprávní uspořádání - 

ústava, volby, politické strany, 

městské a obecní úřady, státní 

symboly 

INT - VDO - Formy 

participace občanů v 

politickém životě (volební 

systém a demokratické 

volby a politika) 

 

 Chápe státoprávní 

uspořádání ČR, 

zákonodárných orgánů a 

institucí státní správy 

 INT - VDO - Principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování (význam 

Ústavy jako základního 

zákona země) 

 Seznámen je se symboly 

našeho státu a zná způsoby 

jejich využívány 

 Státní symboly  

   

 Péče o občana  

 Chápe význam vzdělávání v 

kontextu s profesním 

uplatněním 

Školství v ČR 

 Školství - právo a význam 

vzdělávání, školství v ČR, 

vztahy ve škole, školní řád  
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OBČANSKÁ VÝCHOVA – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Člověk ve společnosti  
 Uplatňuje vhodné způsoby 

chování a komunikace v 

růz. životních situacích a 

rozlišuje projevy 

nepřiměřeného chování a 

porušování společenských 

norem 

 Mezilidské vztahy ve 

společnosti 

 

INT - OSV - Seberegulace 

a sebeorganizace 

(sebeovládání – regulace 

vlastního jednání i 

prožívání, vůle) 

 Zná způsoby bez. chování  

v sociál. kontaktu s 

vrstevníky, při komunikaci 

s neznámými lidmi, v 

konflikt. a krizových 

situacích a v případě 

potřeby vyhledá odbornou 

pomoc 

  

   

 Stát a právo  

 Má základní informaci o 

sociál., právních a 

ekonomických otázkách 

rodinného života a rozlišuje 

postavení a role rodinných 

příslušníků 

Lidská práva 
 Funkce a struktura rodiny, 

zákon o rodině, odpovědnost 

za výchovu dětí, manželství, 

rozpad rodiny, péče o děti bez 

rodiny, postižené dítě 

 

 Zvládá běžnou komunikaci 

s úřady 
Člověk a právo 

 Právní dokumenty občana, 

ověřování listin, pracovní 

úřady, informace o zaměstnání 

 

 Uvědomuje si rizika 

porušování práv. ustanovení 

a důsledky protiprávního 

jednání 

  

   

 Péče o občana  

 Dokáže vyřizovat své 

osobní záležitosti, v případě 

potřeby požádat vhodným 

způsobem o radu 

Zdravotní a sociální péče 

 Sociální zabezpečení 

 

 

 Uvědomuje si význam 

sociální péče o potřebné 

občany 

  

 Má základní informace o 

využívání médií jaké zdroje 

informací, kvalitní zábavy a 

naplnění volného času 

Člověk a volný čas 

 Různé typy sdělení, rozdíl 

mezi reklamou a zprávou 

INT - MEV - Interpretace 

vtahu mediálních sdělení 

a reality (rozdíl mezi 

reklamou a zprávou) 
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OBČANSKÁ VÝCHOVA – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Člověk ve společnosti  
 Rozezná nebez. ohrožení 

sociál. patolog jevy a 

uplatnění osvojených 

sociál. dovedností při 

kontaktu s nimi 

Mezilidské vztahy ve společnosti 

 Občanské soužití, osobnostní a 

sociální rozvoj 

 

INT - MUV - Lidské 

vztahy (význam kvality 

mezilidských vztahů pro 

harmonický rozvoj 

osobnosti) 

   

 Stát a právo  

 Uplatňuje způsoby bezp. 

chování v sociál. kontaktu s 

vrstevníky, při komunikaci 

s nezn. lidmi, v konflik. a 

kriz. situacích a v případě 

potřeby vyhledá odbornou 

pomoc 

Člověk a právo 

 Ochrana zdraví občanů, rizika 

a prevence, bezpečnostní 

předpisy, škodlivé vlivy 

prostředí, právní ochrana, 

policie, soudy, zařízení 

nápravné výchovy, obrana 

vlasti 

INT - OSV - Sebepoznání 

a sebepojetí (můj vztah ke 

mně samé/mu) 

 

 Ví o centrech odborné 

pomoci a dovede vyhledat a 

použít jejich telefonní číslo 

  

 Zná základní práva a 

povinnosti občanů 

 Základní filozofické a etické 

problémy, člověk a svoboda, 

náboženské vyznání, morálka, 

různá pojetí vzniku světa 

INT - MUV - Princip 

sociálního smíru a 

solidarity (otázka lidských 

práv, zohlednění potřeb 

minoritních skupin) 

 Zaujímá odmítavé postoje 

ke všem formám brutality a 

násilí 

 INT - OSV - Seberegulace 

a sebeorganizace (cvičení 

sebekontroly, organizace 

vlastního dne) 

 Dá do souvislostí zdrav. a 

psychosociál. rizika spojená 

se zneužíváním návykových 

látek a provozov. 

hazardních her 

Člověk a volný čas  

 Pochopí i souvislosti mezi 

konzumací návykových 

psychoaktivních látek a 

poškozováním zdraví a 

životního stylu 

  

   

 Mezinárodní vztahy  

 Ví o právech občanů ČR v 

rámci EU a způsob jejich 

uplatňování 

Evropská integrace 

 
INT - MEGS - Jsme 

Evropané (Evropská unie) 

 Seznámen je s nebezpečím 

rasismu a xenofobie 

 INT - VDO - Občan, 

občanská společnosti a 

stát (Listina základních 

práv a svobod, práva a 

povinnosti občana) 

 Seznámen se s některými 

významnými 

mezinárodními 

Mezinárodní spolupráce  
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organizacemi a 

společenstvími, k nimž má 

ČR vztah a ví o výhodách 

spolupráce mezi státy 

 Zná příklady 

mezinárodního terorismu 

  

 Uvědomuje si nutnost 

sportovních a zájmových 

organizací při využívání 

volného času 

Člověk a  volný čas 

 Volný čas a jeho význam, 

sportovní a zájmové 

organizace 

 

 

 Schopen je využívat v 

krizových situacích služeb 

pomáhajících organizací 

 Ekologická výchova, člověk a 

příroda, využití techniky v 

přírodě, přírodní katastrofy 

 

 Zdůvodní potřebu ochrany 

krajiny 

  

 Chová se odpovědně při 

mimořád. událostech a 

praktic. využívá základ. 

znalostí první pomoci při 

likvidaci následků 

hromadného zasažení 

obyvatel 
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ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, 

která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni. Dává žákům příležitost poznat přírodu 

jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, navzájem na sebe působí a navzájem 

se ovlivňují. Žáci získávají základ pro pochopení a porozumění přírodních zákonitostí a 

poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti 

na stav životního prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích. Oblast učí žáky 

využívat přírodovědné znalosti ve prospěch ochrany přírody. 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda je v  6. – 9- ročníku realizována prostřednictvím 

vyučovacích předmětů fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. 

Vzdělávací oblast umožňuje žákům poznávat přírodní a socioekonomické podmínky 

nejen v nejbližším okolí a v naší republice, ale i v Evropě a ve světě. Vychází z osobních 

zkušeností a znalostí žáků a rozvíjí jejich specifické zájmy. 

 

 

5.11 FYZIKA 

5.11.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje mimo jiné využití 

fyzikálních dovedností v běžném životě. Žáci si osvojují základní fyzikální pojmy, 

symboly a způsoby jejich užití. Učí se pečlivosti a praktickému použití poznatků. Učí se 

zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje, vytvářet a ověřovat hypotézy. Osvojením si 

základních fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí vede fyzika žáky k porozumění 

fyzikálních jevů a procesů vyskytujících se v přírodě a běžném životě. Žáci se při 

experimentování, měření a pozorování učí pracovat podle pravidel bezpečné práce. 

Dodržování pravidel školního řádu je v hodinách fyziky je pro každého žáka závazné. 

Fyzika prolíná celým druhým stupněm základního vzdělávání. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 2. stupni jsou 3 hodiny. Tato dotace 

není posílena o hodinu z disponibilní časové dotace. 

7. ročník: 1 hodina týdně 

8. ročník: 1 hodina týdně 

9. ročník: 1 hodina týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Fyzika přistupujeme individuálně k žákům 

se specifickými poruchami učení. 

Výuka probíhá ve třídě, vhodně doplňují nástěnné obrazy k tématickým okruhům, 

obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové programy, filmy, vycházky, exkurze, 

besedy, výstavy.  
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5.11.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Fyzika 
pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vzbuzujeme u žáků vhodnou motivací kladný 

vztah k fyzice a učení 

 vedeme žáky k samostatnému plánování a 

organizaci 

 svojí činnosti při poznávání přírodních procesů, 

vlastností a jevů 

 zapojujeme žáky do různých forem výuky 

(exkurze, besedy, filmy, výukové programy, 

frontální pokusy, žákovské pokusy, skupinová 

práce) 

 umožňujeme žákům pozorování jednoduchých 

fyzikálních dějů 

 učíme žáky měření základních fyzikálních veličin 

 organizujeme pro žáky jednoduché fyzikální 

experimenty 

 vedeme žáky ke zpracování výsledků svých 

pozorování, měření a experimentů 

 umožňujeme žákům zvolit alternativní metodu 

poznávání přírodních procesů, vlastností a jevů 

 poskytujeme žákům dostatek příležitostí pro 

nalézání souvislostí a vztahů mezi jednotlivými 

fyzikálními jevy 

 vedeme žáky ke schopnosti vyhledávat informace 

a využívat je v procesu učení 

 poskytujeme žákům dostatek příležitostí pro 

samostatné vyvozování závěrů ze získaných 

poznatků 

 vedeme žáky k ochotě se celoživotně vzdělávat, k 

uvědomění zodpovědnosti za svoje vzdělávání 
 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 učíme žáky formulovat problém, na který narazí 

 v průběhu pozorování, měření, experimentování 

 vedeme žáky k řešení úloh nebo problémů na 

základě vlastního úsudku 

 umožňujeme, aby žáci navrhovali postupy, 

metody řešení problému 

 dbáme, aby žáci, ověřovali správnost řešení úlohy 

nebo problému 

 předkládáme žákům algoritmy řešení úloh a 

problémů 

 poskytujeme prostor, aby žáci korigovali chybná 

řešení problému 

 zjišťujeme, zda jsou žáci schopni obhájit svoje 

řešení 

 vedeme žáky k zobecňování poznatků 

 učíme žáky trpělivosti 
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 podporujeme samostatnost i týmovou spolupráci 

žáků při řešení problémů 
 
 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 učíme žáky formulovat a vyjadřovat myšlenky v 

logickém sledu 

 vyžadujeme od žáků kultivované vyjadřování 

 v písemném i ústním projevu dbáme, aby žáci 

dodržovali pravidla komunikace 

 vedeme žáky, aby svoje názory měli podloženy 

logickými argumenty 

 umožňujeme všem žákům zapojovat se do 

diskuse 

 učíme žáky používat v písemném projevu vhodné 

fyzikální symboly, značky 

 vedeme žáky, aby při komunikaci operovali 

 se základními fyzikálními termíny, vztahy a 

symboly 

 umožňujeme žákům využívat informační a 

komunikační technologie 

 vedeme žáky k dodržování řádu pracovny fyziky 

a k bezpečnému a šetrnému zacházení 

s pomůckami a látkami 
 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 podporujeme u žáků účinnou spolupráci ve 

skupině 

 učíme žáky zastávat různé role ve skupině 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků při řešení 

problémů 

 podílíme se na utváření příjemné atmosféry v 

kolektivu 

 upevňujeme dobré mezilidské vztahy 

 pomáháme v případě potřeby žákovi, který 

požádá pomoc při řešení úloh nebo problémů 

 učíme žáky respektovat názory a postoje druhých 

 učíme žáky ovládat svoje chování, aby negativně 

neovlivňoval vzdělávání ostatních 

 uplatňujeme individuální přístup k talentovaným 

žákům 

 podporujeme integraci žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 poskytujeme prostor pro hodnocení a 

sebehodnocení 

 studijních výsledků žáků 

 vedeme žáky k dodržování školního řádu 
 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 vedeme žáky k pozitivnímu postoji k vědeckým 

poznatkům 

 vedeme žáky k odpovědnosti za zachování 

životního prostředí 
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 vytváříme situace, ze kterých je vidět zneužití 

poznatků fyziky 

 seznamujeme žáky s historií fyziky 

 vedeme žáky k odpovědnosti za svoje zdraví 

 učíme žáky poskytnout první pomoc 

 učíme žáky chovat se krizových situacích 
 
 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 vedeme žáky k plnění svých povinností 

 vyžadujeme na žácích, aby pracovní povinnosti 

plnili v co nejlepší kvalitě 

 dbáme, aby žáci dodržovali při používání 

pomůcek, při fyzikálních měřeních, pozorováních 

a experimentech pravidla bezpečné práce 

 vedeme žáky, aby při používání pomůcek, při 

fyzikálních měřeních a experimentech získávali 

manuální dovednosti 

 umožňujeme žákům získávat dovednosti 

využitelné k profesnímu růstu a v praktickém 

životě 

 učíme žáky adaptovat se na různé pracovní 

podmínky 

 vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní 

práce 

 vedeme žáky k samostatnosti 

 vedeme žáky k ověřování výsledků fyzikálních 

měření, pozorování a experimentů 

 zadáváme a kontrolujeme domácí přípravu, její 

kvalitu a dodržování termínů 

 

 

5.11.3 Průřezová témata 

5.11.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

0 

5.11.3.2 Výchova demokratického občana 

0 

5.11.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.11.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.11.3.5 Environmentální výchova 

0 
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5.11.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.11.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 
 

FYZIKA – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Druhy látek a jejich vlastnosti  
 Rozliší na příkladech těleso 

a látku 

 Látky pevné, kapalné, plynné 

 

 

 Porovná vlastnosti pevných, 

plynných a kapalných látek 

 Vlastnosti pevných látek  

 Pochopí změny skupenství 

látek 

 Změny skupenství látek 

 

 

 Porozumí tlaku 

v kapalinách a plynech 

 Tlak v kapalinách 

 

 

 Objasní pojem spojené 

nádoby 

 Spojené nádoby  

  Tlak vzduchu  

   

 Fyzikální měření  

 Uvede hlavní jednotku 

délky, její díly a násobky 

 Měření délky 

 

 

 

 Změří danou délku 

délkovým měřidlem a 

zapíše výsledek 

 

 Uvede hlavní jednotku 

hmotnosti její díly a 

násobky 

 Měření hmotnosti  

 Zváží dané těleso na vahách 

a hmotnost zapíše 
 

 Uvede hlavní jednotku 

objemu, její díly a násobky 

 Měření času  

 Změří objem při použití 

odměrného válce a zapíše 

výsledek  

 

 Uvede hlavní jednotku 

času, její díly a násobky 

 Měření času  

 Změří čas a zapíše výsledek  
   
 Pohyb těles a síla  
 Rozpozná těleso, které je 

vůči svému okolí v klidu 

nebo v pohybu 

 Klid a pohyb  

 Uvědomí si tření těles   
 Pochopí vlastnost těles - 

setrvačnost 

 Setrvačnost  

 Uvědomí si vliv působení 

síly na tělesa 

  

 Charakterizuje gravitační 

sílu a její vliv na tělesa 

  

 Uvede jednotku síly   Síla a její měření  
 Změří danou sílu siloměrem 

a zapíše výsledek 
 

 Porozumí pojmu práce,  Práce a výkon  
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výkon   

   
 Jednoduché stroje  
 Rozpozná a pochopí 

jednoduché stroje a jejich 

užití v praxi 

 Páka  
 Kladka  
 Kolo na hřídeli  
 Nakloněná rovina  
 Šroub  

   
 Tepelné motory  
 Pochopí způsob přeměny 

tepla v práci 

 Spalovací motor zážehový 

(benzínový) 
 

 Spalovací motor vznětový 

(naftový) 
 

   
 Zvukové děje  
 Rozpozná zdroje zvuku  Vznik a zdroje zvuku  

 Hudební nástroje  
 Pochopí způsob šíření 

zvuku 

 Šíření a rychlost zvuku  

 Objasní odraz zvuku a 

vysvětlí vznik ozvěny 

 Odraz zvuku, dozvuk  

 Uvede některé možnosti 

zmenšování škodlivých 

vlivů nadměrně hlasitého 

zvuku na člověka 

 Škodlivost nadměrného hluku  

   
 Mechanické vlastnosti tekutin  
 Využívá poznatků o 

zákonitostí tlaku v klidných 

tekutinách pro řešení 

jednoduchých praktických 

problémů 

 Pascalův zákon  
 Archimédův zákon  

 Zná souvislosti 

atmosférického tlaku 

s některými procesy v 

atmosféře 

 Hydrostatický a atmosférický 

tlak 
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FYZIKA – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   

 Elektromagnetické a světelné 

děje 
 

 Umí zelektrovat třením 

některé věci 

 Elektrická síla  

 Pozná, které věci jsou 

zelektrované a ví, že 

přitahují předměty 

elektrickou silou  

 

 Uvědomí si vznik 

elektrického náboje a 

elektrické jiskry 

 

 Rozlišuje elektrický náboj 

na kladný a záporný 

 Dva druhy náboje  

 Doloží na příkladech 

praktické využití elektrické 

síly  

  

 Popíše vznik elektrického 

proudu 

 Elektrický proud 

 
 

 Dokáže popsat fungování 

žárovky 

  

 Rozlišuje vodiče a nevodiče  Vodiče a nevodiče  
 Rozlišuje elektrické zdroje 

a spotřebiče 

 Elektrický obvod – zdroje 

napětí, spotřebiče 
 

 Sestaví dle schématu 

elektrický obvod 

 Schéma elektrického obvodu  

 Objasní pojem napětí  Napětí  
 Uvědomuje si nebezpečnost 

vysokého napětí 
 

 Uvede hlavní jednotku 

napětí, značku a je si vědom 

napětí některých běžně 

používaných zdrojů 

 

 Je schopen změřit nízké 

stejnosměrné napětí 

voltmetrem 

 

 Rozlišuje u baterií článek a 

monočlánek 

 Baterie 

 
 

 Popíše složení baterie  
 Je si vědom nebezpečí 

poškození spotřebiče 

elektrolytem z baterie 

 

 Najde chybu v elektrickém 

obvodu 

 Umíš to spravit? 

 
 

 Zvládne použití zkoušečky 

z baterií i bez baterie 

 

 Uvědomuje si funkci 

dynama na jízdním kole a 

chápe princip zapojení 

světel na kole   

 

 Energie  



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 151 

 Je si vědom, že 

el.spotřebiče potřebují ke 

své práci el. energii 

 Co je elektrická energie, druhy 

energie 

 

 

 Chápe, že el.energie 

přichází el.vedením 

z elektrárny 

 Výroba a přenos elektrické 

energie 

 

 Uvede jednotku el. energie 

a její zkratku 

 Jak měříme elektrickou energii 

 

 

 Objasní funkci elektroměru  Stejnosměrný elektromotor, 

transformátor 

 

 Si uvědomuje, že čím má 

spotřebič větší příkon, tím 

více energie spotřebuje 

 Co potřebuje hodně energie a 

co málo 

 

 

 Uvede jednotku příkonu  

 Pozná jaký příkon má 

spotřebič 

 

 Je si vědom zahřívání drátu 

při průchodu proudu 

 Elektrický proud vyrábí teplo  

 Objasní jak fungují tepelné 

spotřebiče 

  

 Osvětlí pojem termostat a 

jeho praktické využití 

  

 Má povědomí o způsobu 

šetření el. energie 

 Obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie 

 

 Rozlišuje elektromotory 

jednofázové a třífázové 

 Elektromotory 

 

 

 Je si vědom výše napětí 

v třífázové zásuvce 

 

 Je schopen obsluhovat 

některé spotřebiče 

s elektromotorem, rádio, 

televizor 

 Rádio 

 

 

 Vysvětlí pojmy: dynamo, 

akumulátor 

 Elektřina v autě 

 

 

 Rozlišuje dobré vodiče a 

špatné vodiče 

 Odpor 

 

 

 Má povědomí, že v obvodu 

se nejvíce zahřívají dráty, 

které mají největší odpor 

 

 Vysvětlí, kdy má spotřebič 

velký příkon 

 Jaký proud prochází 

spotřebičem 

 

 Osvětli proč vedením nesmí 

vést příliš velký proud 

 

 Objasní co stane, když se 

póly zdroje spojí přímo 

drátem 

 

 Je si vědom, že vysoké 

napětí je smrtelně 

nebezpečné 

 Pozor na elektřinu! – 

dodržování pravidel bezpečné 

práce s elektrickými přístroji a 

zařízeními 

 

 Má povědomí o bezpečném 

používání el. spotřebičů 

 

 Uvědomuje si, že el. 

spotřebiče smí opravovat 

jen ten, kdo jim dobře 

rozumí 
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 V případě ohrožení el. 

proudem zvládá první 

pomoc  
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FYZIKA – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Elektromagnetické a světelné 

děje 
 

 Vysvětlí pojem magnetická 

síla a objasní, jak se 

projevuje 

 Magnet 

 
 

 Zvládne zmagnetovat 

železo nebo ocel a vyrobit 

magnet 

 

 Popíše póly magnetu   Kompas  

 Vysvětlí pojem magnetické 

pole 
 

 Objasní princip kompasu  

 Uvede, že kolem 

elektrického vodiče je 

magnetické pole 

 Elektromagnet 

 

 

 Popíše elektromagnet a jeho 

vlastnosti 
 

 Uvede příklady využití 

elektromagnetu v praxi 

(el.zvonek, telefon) 

 

 Objasní pojem 

transformátor, jeho funkci, 

složení  

 Transformátor  

 Rozlišuje střídavý a 

stejnosměrný proud 

  

   
 Energie  
 Je si vědom, že při pohybu 

magnetu u cívky a naopak 

vzniká el. napětí 

 Jak vyrábíme elektrickou 

energii 

 

 

 Rozlišuje druhy elektráren   Elektrárny  
 Popíše co pohání generátor 

ve vodní, tepelné, větrné a 

atomové elektrárně 

 Druhy energie  

 Uvědomuje si škodlivost 

elektráren na životní 

prostředí 

 Jaderná energie – jaderný 

reaktor, jaderná elektrárna, 

ochrana před radioaktivním 

zářením 

 

 Ví, jakým způsobem šetřit 

elektrickou energii 

 Obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie 
 

 Uvědomuje si, že při 

průchodu el. proudu 

vedením se vedení zahřívá  

 

 
 

 Je si vědom, že čím je větší 

proud, tím více se vedení 

zahřívá a více energie se 

ztrácí 

  

 Objasní proč el. energii 

rozvádíme při vysokém 

napětí 

 Od elektrárny ke spotřebiči 
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 Je schopen popsat pojem 

zkrat a kdy může nastat 

 Zkrat 

 
 

 Objasní co může zkrat 

způsobit 
 

 Ví, jak se zachovat, když 

v bytě zhasnou světla 
 

 Uvědomuje, jak se chránit 

před zkratem 
 

 Zvládne vypnout proud 

v celém bytě 
 

 Je si vědom, že proud 

prochází i zemí 

 Jak se chráníme před 

nebezpečným napětím 
 

 Rozlišuje vodič v zásuvce: 

fázový a nulový 

  

 Uvědomuje si nebezpečí 

proudu pro život  

 Dodržování pravidel bezpečné 

práce s elektrickými přístroji a 

zařízeními 

 

   
 Světelné zdroje  
 Objasní pojem blesk  Blesk  
 Uvědomuje si nebezpečí 

blesku  pro člověka a umí 

se před ním chránit 

 

 Rozlišuje co je a není zdroj 

světla 

Vlastnosti světla 

 Zdroje světla 
 

 Má ponětí o úspornosti 

zářivky oproti žárovce 

  

 Popíše elektrický oblouk   
 Uvědomuje si, že světlo se 

šíří po přímce 

 Světlo jako pravítko 

 
 

 Má znalost o zrcadle 

rovném, křivém, 

vypouklém a jejich 

praktického využití 

 Zrcadla 

 
 

 Chápe že světlo při 

přechodu z vody do 

vzduchu nebo naopak mění 

směr (láme se) 

 Jak se světlo láme  

 Uvědomuje si lom světla při 

jeho přechodu ze skla do 

vzduch a naopak 

 

 Rozlišuje spojku, rozptylku   
 Popíše jejich praktické 

využití  
 

 Popíše základní princip 

fotoaparátu, kamery 

 Je schopen popsat způsob 

promítání obrazu 

promítacím přístrojem 

 Co všechno dovedou čočky 

 
 

 Má povědomí o fungování 

mikroskopu 
 

 Je schopen popsat 

jednotlivé části lidského 

oka 

 Jak vidí naše oko  
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 Dokáže vysvětlit jejich 

funkci 
 

 Rozlišuje vady oka: 

dalekozrakost a 

krátkozrakost a zná 

způsoby jejich nápravy 

 

 Uvědomuje si funkci očí při 

rozlišování vzdáleností 

předmětů od člověka 

 

   
 Vesmír  
 Zná planety sluneční 

soustavy a jejich postavení 

vzhledem ke Slunci 

 Sluneční soustava 

 
 

 Osvojil si základní 

vědomosti o Zemi jako o 

vesmírném tělese a jejím 

postavením ve vesmíru 

 

 Objasní pohyby planety 

Země kolem Slunce a 

pohyb Měsíce kolem Země 

 

 Rozlišuje hvězdu od 

planety na základě jejich 

vlastností 

 Hvězdy 

 
 

 Je schopen popsat pohyby 

Měsíce 

 Jak se mění Měsíc 

 
 

 Rozezná různé podoby 

Měsíce  
 

 Objasní zatmění Měsíce, 

zatmění Slunce 
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5.12 CHEMIE 

5.12.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Cílem vyučování chemie je podat žákům základní vědomosti o některých 

vlastnostech látek, prvcích, sloučeninách a chemických reakcích s důrazem na jejich 

praktické využití. Důraz je kladen také na bezpečné zacházení s chemikáliemi a první 

pomoc při zasažení organizmu. Žáci se seznamují s základní chemickou průmyslovou 

výrobou a ochranou životního prostředí. 

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti „Člověk a 

příroda“, s matematikou, zeměpisem - surovinové zdroje chemického průmyslu, 

přírodopisem –význam životního prostředí, fyzikou – vlastnosti látek 

 

Obsah vzdělávacího předmětu chemie je rozdělen na tematické okruhy: 

1. Pozorování, pokus, bezpečnost práce –vlastnosti látek, skupenství látek, 

nebezpečné látky, bezpečnost při práci s chemikáliemi. 

2. Směsi – směsi, roztoky, rozpouštění látek,oddělování složek směsí, voda, 

vzduch. 

3. Částicové složení látek a chemické prvky – atom, atomové jádro, molekula, 

prvky, kovy, nekovy, periodická soustava prvků, jednoduché chemické 

sloučeniny. 

4. Anorganické sloučeniny – oxidy, kyseliny hydroxidy, soli, průmyslová 

hnojiva 

5. Organické sloučeniny – jednoduché uhlovodíky, směsi uhlovodíků, alkoholy, 

aromatické uhlovodíky, paliva, přírodní látky 

6. Chemie a společnost – chemický průmysl, plasty a syntetická vlákna, 

stavební pojiva, hořlaviny, léky a návykové látky. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 2. stupni je 1 hodina. Tato dotace není 

posílena o hodinu z disponibilní časové dotace. 

9. ročník: 1 hodina týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Chemie přistupujeme individuálně k žákům 

se specifickými poruchami učení. 

Výuka probíhá ve třídě, vhodně doplňují nástěnné obrazy k tématickým okruhům, 

obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové programy, filmy, vycházky, exkurze, 

besedy, výstavy. Využívají různé metody a formy práce. 

Učitelé i žáci používají všechny dostupné a bezpečné učební pomůcky a dodržují 

bezpečnost práce při používání chemikálií. 

Učitel uplatňuje individuální přístup a respektuje individuální tempo žáků. Vždy 

poučí žáky o bezpečnosti při zacházení s chemikáliemi a první pomoci při zasažení 

organizmu. 

 

 

5.12.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Chemie 
pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ  učitel vede žáky k systematickému pozorování 
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jako základní formě zjišťování chemických 

vlastností látek, jejich přeměn a podmínek a 

k popisu sledovaného 

 učitel vede žáky k hledání souvislostí mezi jevy a 

k jejich vysvětlení 

 vede žáky k hledání souvislostí mezi jevy a 

k jejich vysvětlení 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělání 

 motivujeme k celoživotnímu vzdělávání 

 učíme různým metodám poznávání přírodních 

objektů, procesů, vlastností a jevů 

 učíme zpracovávat informace z hlediska 

důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu 

učení 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, 

porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

 učíme žáky správně zaznamenat experiment 

 vedeme žáky ke správnému používání 

chemických termínů, symbolů a značek 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 učitel předkládá problémové situace  související 

s učivem chemie 

 dává žákům možnost volit různé způsoby řešení 

 dává žákům možnost obhajovat svá řešení 

 klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 

 učíme přecházet od smyslového poznávání k 

poznávání založenému na pojmech, teoriích a 

modelech a chápat vzájemné souvislosti či 

zákonitosti přírodních faktů 

 vedeme k nacházení příkladů chemických dějů a 

jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich 

chemické podstaty 

 učíme základům logického vyvozování a 

předvídání specifických závěrů z přírodovědných 

zákonů 

 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat 

problém a hledat různé varianty řešení 

 trváme na kulturním ústním i písemném projevu 
 
 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 učitel vede žáky ke správnému užívání 

chemických symbolů 

 podněcuje žáky k argumentaci 

 zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci 

navzájem komunikovat 

 vedeme žáky k přesnému a logicky 

uspořádanému vyjadřování 

 učíme stručně, přehledně sdělovat postup a 

výsledky svých pozorování a experimentů 

 zadáváme takové úkoly, při kterých mohou žáci 

navzájem komunikovat 
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 učíme aplikovat chemické postupy v praxi 

 učíme vyhledat potřebné informace na PC nebo v 

literatuře 
 
 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 učitel zadává úkoly při kterých mohou žáci 

spolupracovat   

 učitel podněcuje žáky k smysluplné diskusi 

 vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat 

názory druhých 

 podporujeme skupinovou práci 

 učíme žáky pracovat v týmech, rozvíjíme 

schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 profilujeme žáky v rámci skupiny s ohledem na 

jejich schopnosti a možnosti při řešení zadaného 

problému 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci skupiny, svoji 

práci ve skupině i práci ostatních členů 
 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného 

chování 

 vede žáky k zodpovědnému chování  v krizových 

situacích, přivolat pomoc, poskytnout první 

pomoc 

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje a 

zneužití chemie 

 vytváříme představu o chování v nestandardních 

situacích (požár, zamoření chemickou látkou) 

 učíme preventivně předcházet nemocem a úrazům 

 učíme přivolat a poskytnout první pomoc 

 vyžadujeme dodržování pravidel stanovených 

laboratorním řádem a vnitřním řádem pracovny 
 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 učitel vyžaduje dodržování vymezených pravidel 

 vede žáky k bezpečnému a účinnému používání 

materiálů, nástrojů a vybavení 

 zadává úkoly tak, aby byli žáci schopni využít 

poznatků v běžné praxi 

 seznamujeme se zásadami bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 vyžadujeme dodržování pravidel bezpečnosti při 

práci s chemickými látkami 

 učíme plánovat a provádět pozorování a 

experimenty a získaná data zpracovávat a 

vyhodnocovat 

 učíme žáky hospodárnosti s materiálem, zbytečně 

neplýtvat 
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5.12.3 Průřezová témata 

5.12.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

0 

5.12.3.2 Výchova demokratického občana 

0 

5.12.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.12.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.12.3.5 Environmentální výchova 

Základní podmínky života 
INT - EV - Ch – 9. ročník -  Základní podmínky života – (voda, ovzduší, půda, ekosystémy) 

5.12.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.12.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie  
 

CHIEMIE – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Pozorování, pokus a bezpečnost 

práce 

 

 Rozliší společné a rozdílní 

vlastnosti látek 

 Vlastnosti látek  

 Rozpozná přeměny 

skupenství látek 
  

 Pracuje bezpečně s 

vybranými běžně 

používanými nebezpečnými 

látkami 

 Nebezpečné látky a přípravky  

 Umí reagovat na případy 

úniku nebezpečných látek 

 Mimořádné události 

 

 

 Umí poskytovat první 

pomoc 

 Zásady bezpečné práce  

   

 Směsi  

 Rozpozná směsi a chemické 

látky 

 Směsi a jejich složky  

 Rozezná druhy roztoků a 

jejich využití v běžném 

životě 

 Oddělování složek směsí  

 Rozliší různé druhy vody a 

uvede příklady jejího 

využití 

 Voda INT - EV - Základní 

podmínky života – (voda, 

ovzduší, půda, 

ekosystémy)  Uvede zdroje znečišťování 

vody a vzduchu ve svém 

okolí 

 Vzduch 

 

   

 Částicové složení látek a 

chemické prvky 

 

 Zná nejobvyklejší chemické 

prvky a jednoduché 

chemické sloučeniny a 

jejich značky 

 Chemické prvky a jejich dělení  

 Rozpozná vybrané kovy a 

nekovy a jejich vlastnosti 

 Prvky a jejich dělení  

  Orientace v periodické tabulce 

prvků 

 

  Chemické sloučeniny  

  Kovy  

  Nekovy  

   

 Chemické reakce  

 Pojmenuje výchozí látky a 

produkty chemické reakce 

 Nejjednodušší chemické 

reakce 

 

   

 Anorganické sloučeniny  

 Popíše vlastnosti a použití  Oxidy  
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vybraných prakticky 

využitelných oxidů, kyselin, 

hydroxidů a solí a zná vliv 

těchto látek na životní 

prostředí 

 Orientuje se na stupnici pH, 

změří pH roztoku 

univerzálním 

indikátorovým papírkem 

 Kyseliny  

 Poskytne první pomoc při 

zasažení pokožky kyselinou 

či hydroxidem 

 Hydroxidy  

  Soli  

   

 Organické sloučeniny  

 Zhodnotí užívání paliv jako 

zdrojů energie  

 Uhlovodíky (nejjednodušší 

uhlovodíky, směsi uhlovodíků, 

alkoholy, aromatické 

uhlovodíky, atd.) 

 

 Zná příklady produktů 

průmyslového zpracování 

ropy 

 Paliva (ropa, uhlí, zemní plyn, 

atd.) 

 

 Uvede příklady bílkovin, 

sacharidů, tuků a vitamínů 

v potravě z hlediska zásad 

správné výživy 

 Přírodní látky (bílkoviny, tuky, 

sacharidy, vitamíny, atd.) 

 

   

 Chemie a společnost  

 Ví o využívání prvotních a 

druhotných surovin 

 Chemický průmysl v ČR  

 Zná zásady bezpečnosti při 

práci s chemickými látkami 

 Průmyslová hnojiva  

 Zhodnotí využívání různých 

látek v praxi vzhledem k 

životnímu prostředí a zdraví 

člověka 

 Stavební pojiva  

  Plasty a syntetická vlákna  

  Hořlaviny  

  Otravné látky, léčiva, 

návykové látky 
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5.13 PŘÍRODOPIS 

5.13.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Přírodopis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky druhého stupně základní 

školy. Je vyučován od 6. - 9. ročníku. V rámci jednotlivých tematických celků je vždy 

zdůrazňováno ekologické hledisko ochrany naší přírody. Předmět Přírodopis svým 

charakterem přesahuje do dalších předmětů vzdělávací oblasti „Člověk a 

příroda“ (Zeměpis, Chemie, Fyzika) a „Člověk a zdraví“. Svým vzdělávacím obsahem 

úzce souvisí s průřezovými tématy Environmentální výchova a Multikulturní výchova. 

Žáci v předmětu poznávají živé organismy, pozorují je, experimentují s přírodninami, 

zkoumají zákonitosti přírody a vliv jednotlivce nebo celé společnosti na přírodu. Předmět 

rozvíjí zájem o přírodu a přírodniny a podporuje potřebu přírodu chránit, proto každým 

tématem prolíná ekologické hledisko. Žáci na základě vlastního pozorování a smyslových 

vjemů získávají praktické dovednosti v oblasti ochrany přírody, vědomí důležitosti 

biologické rovnováhy v přírodě, ověřují si své vlastní názory a hypotézy na vývoj života na 

Zemi. 

Obsah výuky je členěn tak, aby žáci získali přirozený přehled o vývoji živých 

organismů od forem nejjednodušších až po nejsložitější. V 6.- 7. ročníku se prolíná učivo 

botaniky se zoologií tak, aby si žáci uvědomili postavení jednotlivých skupin živých 

organismů, pochopili jejich vzájemné potravní vztahy a odvodili si logický sled vývoje 

organismů na Zemi. 

V 8. ročníku je hlavním obsahem předmětu biologie člověka se zaměřením na 

důležitost prevence a ochrany lidského zdraví a připravenost poskytnout první pomoc při 

záchraně lidského života. 9. ročník je věnován především neživé složce přírody, 

tj.mineralogii a petrologii. Důležitým tématem je nejen historie vývoje naší Země, ale i její 

současná geologická aktivita a především potřeba ochrany životního prostředí před 

člověkem samým. 

 

Vzdělávací oblast předmětu přírodopis je rozdělena na 4 tematické okruhy: 

1. V tematické okruhu Botanika je výuka zaměřena na buňky, jednobuněčné a 

mnohobuněčné organizmy, viry, bakterie, biologii hub, stavbu těla rostlin, životní 

podmínky rostlin a jejich poznávání, hospodářsky významné rostliny, chráněné, 

léčivé a jedovaté rostliny a ochranu přírody. Součástí výuky je práce s lupou a 

ukázky práce s mikroskopem. 
 

2. V tematickém okruhu Zoologie je výuka zaměřena na vnější a vnitřní stavbu těla 

živočichů, na rozlišování skupin živočichů a poznávání jejich zástupců, na projevy 

chování, způsob života a přizpůsobení živočichů prostředí a využití zkušeností s 

chovem zvířat. žák se dovídá o významu živočichů v přírodě i pro člověka a o 

bezpečném chování při styku se zvířaty.  
 

3. V tematický celek Biologie člověka se zaměřuje na poznání vlastního těla. 

Soustředí se především na stavbu, funkce a význam orgánů a orgánových soustav. 

Při výuce se žáci seznámí též se zásadami první pomoci, ochranou zdraví a 

zásadami zdravé životosprávy a jsou schopni je uplatnit v praktickém životě. 

Chápou význam zdravého životního stylu. 
 

4. V tematický celek Neživá příroda vede žáky ke schopnosti umět vysvětlit 

zákonitosti mezi živou a neživou přírodou. Učí se poznávat základní nerosty a 
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horniny a zařadit je do systému. Výuka směřuje k vysvětlení teorie o vzniku a 

vývoji Země, k popisu stavby zemského tělesa a životu na Zemi. Srovnává účinky 

vnějších a vnitřních geologických dějů. žáci popisují rozmanitost ekosystémů v 

přírodě a jejich zákonitosti. Popisují geologickou stavbu ČR a regionu. Poznatky je 

vedou k ochraně přírody. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 2. stupni je 8 hodin. Tato dotace je 

posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace v 6. – 8. ročníku. 

6. ročník: 1+1 hodina týdně 

7. ročník: 1+1 hodina týdně 

8. ročník: 1+1 hodina týdně 

9. ročník: 2 hodiny týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Přírodopis přistupujeme individuálně k 

žákům se specifickými poruchami učení. 

Výuku ve třídě a počítačové učebně vhodně doplňují nástěnné obrazy k tématickým 

okruhům, obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové programy, filmy, vycházky, 

exkurze, besedy, výstavy. Využívají různé metody a formy práce. 

 

 

5.13.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 
Přírodopis pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 správné používání odborné terminologie 

 k samostatnému pozorování a porovnávání  

získaných informací¨ 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělání 

 motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání 

 učíme je vyhledat si potřebné informace na 

počítači a v literatuře 

 učíme je zvolit si správnou metodu pozorování, 

umět si zaznamenat pouze zásadní informace, 

utřídit si je, zpracovat a vyvodit si z nich závěr 

 vedeme žáky k samostatné práci, k vlastnímu 

názoru a logickému úsudku 

 učíme umění připustit diskusi, rozdělit si práci ve 

 skupině a využívat poznatků druhých 

 nadchneme žáky pro poznávání přírody, aby měli 

radost ze svých pozorování a vjemů 

 vychováváme v žácích lásku k přírodě a potřebu 

ji chránit 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 učitel zadává  úkoly způsobem, který umožňuje 

více postupů 

 vedeme žáky k ochotě řešit problémy, neodkládat 

je 

 učíme je uvážlivě vnímat problémové situace ve 

škole,v kolektivu, v rodině, při výuce 

 vedeme žáky k potřebě zamyslet se nad důvody a 
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příčinami problémů, pojmenovat problém a 

pokusit se ho vyřešit sám 

 vedeme je k touze najít originální řešení za 

použití dostupného technického vybavení 

 učíme žáky přiznat potřebu pomoci nebo 

spolupráce, podporujeme týmovou práci při 
řešení závažnějších problémů 

 vedeme žáky k využívání stále novějších a 

modernějších technologií 
 
 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 práce ve skupině je založena na komunikaci mezi 

žáky 

 žáci respektují názory druhých a podílí se na 

diskusi 

 učitel vede žáky k formulování svých myšlenek 

písemnou i ústní formou 

 žáci mají možnost sami hodnotí výsledky své 

práce a reagovat na hodnocení druhých 

 učíme žáky otevřené, objektivní a kulturní 

komunikaci 

 vedeme k potřebě vyjádřit svůj vlastní názor, stát 

si za ním, obhájit své přesvědčení, umět podpořit 

své názory potřebnými logickými a 

jednoduchými argumenty 

 trváme u žáků na kulturním ústním a písemném 

projevu 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel slušné 

komunikace vůči vyučujícím, personálu, 

spolužákům 

 naučíme je nejen kritice, ale i sebekritice 

 podpoříme využití dostupné moderní techniky 

 v komunikace společnosti 

 učíme žáky umění vyslechnout názory a kritiku 

druhých lidí 
 
 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 využívání skupinového vyučování vede žáky ke 

spolupráci 

 učitel navozuje situace vedoucí k posílení 

sebedůvěry žáků a pocitu odpovědnosti 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě ke druhým 

lidem 

 nastavíme žákům takové mantinely chování, které 

nesmí být porušovány ani žáky, ani učiteli 

 připravujeme žákům takové úkoly, které vyžadují 

spolupráci a zohledňují všechny členy kolektivu 

 integrujeme do kolektivu žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, postižené žáky 

 netolerujeme v kolektivu jakýkoliv náznak 

šikany, rasismu, zesměšňování jednotlivce nebo 

skupiny 
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 podporujeme přátelské vztahy a vzájemnou úctu 

mezi spolužáky, žáky a jejich vyučujícími, žáky a 

rodiči 
 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného 

chování 

 učitel vede žáky k pochopení  práv a povinností  

v souvislosti s ochranou životního prostředí, 

ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých 

 vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za 

své chování a zdraví 

 učíme žáky znát svá práva, své povinnosti a 

stavět se k nim zodpovědně 

 vedeme je k pochopení základních principů, na 

nichž stojí naše zákony a společenské normy 

 učíme žáky vážit si našich tradic, historie a 

kulturního dědictví 

 vychováváme v žácích zodpovědnost za záchranu 

lidského života, pocit povinnosti podat pomocnou 

ruku starým nebo postiženým lidem 

 učíme žáky základním postupům při poskytování 

předlékařské pomoci v běžném životě 
 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních 

pravidel 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, 

k pocitu uspokojení z dobře vykonané práce 

 učíme žáky hospodárnosti 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti při 

práci 

 učíme žáky si práci naplánovat 

 vedeme je k soustředěnosti na práci, k přemýšlení 

nad úkolem, k úvaze o možných nových 

metodách, technologiích, pomůckách či 

přístrojích, kterých je možné využít při splnění 

úkolu 

 zdůrazňujeme nutnost ochrany životního 

prostředí při jakékoliv lidské činnosti 

 

 

5.13.3 Průřezová témata 

5.13.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

Sebepoznání a sebepojetí 
INT - OSV – P – 9. ročník -  Sebepoznání a sebepojetí (moje vztahy k druhým lidem) 

5.13.3.2 Výchova demokratického občana 

0 
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5.13.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.13.3.4 Multikulturní výchova 

Etnický původ 
INT - MUV – P – 8. ročník -  Etnický původ (odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost) 

5.13.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.13.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.13.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 
 

PŘÍRODOPIS – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Neživá příroda  
 Má základní vědomosti o 

přírodě a přírodních dějích 

 Živá příroda, podmínky života  

 Rozlišuje přírodu živou a 

neživou 

 Neživá příroda, přírodní děje  

 Zná podmínky života na 

Zemi 
Země  

 Vznik a stavba Země 
 

 Rozliší jednotlivé skupiny 

obratlovců a hmyzu a zná 

nejdůležitější zástupce 

 Nejznámější savci, ptáci, plazi, 

obojživelníci, ryby a hmyz 

 

 

 Popíše základní stavbu těla 

živočichů a způsob jejich 

života v přírodě 

  

   

 Základy ekologie  

 Chápe vztahy mezi 

živočichy a rostlinami 
Organismy a prostředí 

 Člověk a životní prostředí 

 

 Ví o významu živočichů 

v přírodě i pro člověka a 

uplatňuje zásady 

bezpečného chování ve 

styku se živočichy 

 Nebezpeční styku se zvířaty, 

ochrana a první pomoc 

 

 Pozná kladný a záporný 

vliv člověka na životní 

prostředí 

Ochrana přírody a životního 

prostředí 

 Ochrana volně žijících 

živočichů, úloha ZOO 

 

 Chápe odlišnosti člověka od 

ostatních živočichů, vliv 

prostředí a práce na člověka 

 Odlišnost člověka od ostatních 

živočichů 

 

 Zná význam základních 

hospodářsky důležitých 

rostlin a způsob jejich 

pěstování 

 Základní hospodářsky důležité 

rostliny, jejich pěstování 

 

   

 Biologie člověka  

 Popíše stavbu orgánů a 

orgánových soustav 

lidského těla a jejich funkce 

 Základy anatomie a fyziologie 

člověka 

 

 Ví o rovnocennosti lidských 

ras 

 Rovnocennost lidských ras  

   

 Praktické poznávání přírody  

 Využívá metody poznávání 

přírody osvojované 

v přírodopisu 

 Vycházky 

 Exkurze 

 Praktické metody poznávání 

přírody 

 

 Dodržuje pravidla 

bezpečného chování při 

poznávání přírody 
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PŘÍRODOPIS – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Neživá příroda  
 Má základní vědomosti o 

přírodě a přírodních dějích 

 Živá příroda, projevy a 

podmínky života 

 

 Rozlišuje přírodu živou a 

neživou (podmínky života)  

 Neživá příroda, přírodní děje  

   

 Obecná biologie a genetika  

 Zná základní funkce orgánů 

a orgánových soustav 

rostlin a živočichů 

 Živočichové (ploštěnci a hlísti, 

měkkýši, kroužkovci, členovci 

– hmyz) 

 

 Pozná význam rostlin a 

živočichů v přírodě i pro 

člověka 

  

 Rozliší jednotlivé skupiny 

bezobratlých živočichů a 

zná hlavní zástupce 

  

   

 Biologie hub a rostlin  

 Rozpozná naše nejznámější 

jedlé a jedovaté houby 
Stavba, tvar, funkce rostlin 

Systém, rostlin 

Houby bez plodnic a s plodnicemi 

Lišejníky 

 Houby a rostliny (stavba těla, 

životní podmínky)    

 

 Porovná vnější a vnitřní 

stavbu rostlinného těla, zná 

funkce jednotlivých částí 

 Ovocné stromy a keře; 

pokojové, okrasné a cizokrajné 

rostliny 

 

 Umí popsat základní 

rostlinné fyziologické 

procesy 

  

 Rozliší základní 

systematické skupiny 

rostlin a zná jejich zástupce 

 Společenstvo les – význam 

lesa, listnaté a jehličnaté 

stromy, plody a byliny, houby 

 

 Zná význam hospodářsky 

důležitých rostlin a způsob 

jejich pěstování 

Význam rostlin a jejich ochrana  

   
 Základy ekologie  
 Pozná kladný a záporný 

vliv člověka na životní 

prostředí 

Organismy a prostředí 

 Člověk a životní prostředí 
 

   

 Praktické poznávání přírody  

 Využívá metody poznávání 

přírody osvojované 

v přírodopisu 

 Vycházky 

 Exkurze 

 Praktické metody poznávání 

přírody 

 

 Dodržuje pravidla 

bezpečného chování při 

poznávání přírody 
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PŘÍRODOPIS – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Neživá příroda  
 Má základní vědomosti o 

přírodě a přírodních dějích 
 Živá příroda, projevy a 

podmínky života 
 

 Rozlišuje přírodu živou a 

neživou (podmínky života) 
 Neživá příroda, přírodní děje  

   
 Biologie živočichů  

 Rozliší jednotlivé skupiny 

obratlovců a zná hlavní 

zástupce 

Stavba funkce jednotlivých částí 

těla 

 Zoologie (obratlovci: ryby, 

obojživelníci, plazi, ptáci, 

savci) 

 

 Porovná vnější a vnitřní 

stavbu živočichů a vysvětlí 

funkce jednotlivých orgánů 

Vývoj, vývin a systém živočichů  

 Zná vybraná hospodářská 

zvířata a podmínky jejich 

chovu 

Rozšíření, význam a ochrana 

živočichů 

 

 Zná význam živočichů 

v přírodě i pro člověka a 

uplatňuje zásady 

bezpečného chování ve 

styku se živočichy 

Projevy chování živočichů  

   

 Biologie člověka  

 Popíše stavbu orgánů a 

orgánových soustav 

lidského těla a jejich funkce 

Stavba a funkce jednotlivých částí 

lidského těla 

 Člověk (anatomie a fyziologie 

orgánových soustav) 

INT - MUV - Etnický 

původ (odlišnost lidí, ale i 

jejich vzájemná rovnost) 

 Popíše vznik a vývoj 

jedince, charakterizuje 

hlavní etapy vývoje člověka 

Názory na vznik člověka a jeho 

vývoj 

 

 Rozliší příčiny a příznaky 

běžných nemocí, uplatňuje 

zásady jejich prevence a 

léčby 

Nemoci , úrazy a prevence 

 Prevence a léčba základních 

nemocí a úrazů, nácvik první 

pomoci 

 

 Zná zásady první pomoci 

při poranění 

 První pomoc  

   

 Základy ekologie  

 Pozná kladný a záporný 

vliv člověka na životní 

prostředí 

Organismy a prostředí 

 Člověk a životní prostředí 

 

 Praktické poznávání přírody  

 Využívá metody poznávání 

přírody osvojované 

v přírodopisu 

 Vycházky 

 Exkurze 

 Praktické metody poznávání 

přírody 

 

 Dodržuje pravidla 

bezpečného chování při 

poznávání přírody 
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PŘÍRODOPIS – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Neživá příroda  
 Má základní vědomosti o 

přírodě a přírodních dějích 
 Živá příroda, projevy a 

podmínky života 
 

 Rozlišuje přírodu živou a 

neživou (podmínky života) 

 Neživá příroda, přírodní děje  

   

 Obecná biologie a genetika  

 Zná vliv virů a baktérií 

v přírodě na člověka 
Viry a baktérie 
 Výskyt, význam a praktické 

využití 

 

   

 Biologie člověka  

 Ovládá anatomii a 

fyziologii člověka, vznik a 

vývin jedince (hlavní etapy) 

Stavba a funkce jednotlivých částí 

lidského těla 

 Člověk (anatomie a fyziologie 

orgánových soustav) 

 

INT - OSV - Sebepoznání 

a sebepojetí (moje vztahy 

k druhým lidem) 

 Rozliší příčiny a příznaky 

běžných nemocí, uplatňuje 

zásady jejich prevence a 

léčby 

Nemoci , úrazy a prevence 

 Prevence a léčba základních 

nemocí a úrazů, nácvik první 

pomoci 

 

 Zná zásady první pomoci 

při poranění 

 První pomoc  

   

 Přírodní obraz Země  

 Popíše jednotlivé vrstvy 

Země a vývoj zemské kůry 

 Vznik a stavba Země  

 Pozná vybrané nerosty a 

horniny 

 Nerosty a horniny  

 Rozliší důsledky vnitřních a 

vnějších geologických dějů 

 Vnější a vnější geologické děje  

 Zná některé druhy půd a 

jejich vznik 

 Složení, vlastnosti a význam 

půdy 

 

 Rozumí vzniku života a 

vývoji organismů, jejich 

přizpůsobování prostředí, 

vývoj člověka 

 Vývoj zemské kůry a 

organismů na Zemi 

 

 

 Krajinná sféra 

 Podnebí a počasí ve vztahu 

k životu organismů 

 

 Zná význam hospodářsky 

důležitých rostlin a jejich 

pěstování 

Systém přírodní sféry na 

regionální úrovni 

 Hospodářsky důležité rostliny 

 

   

 Základy ekologie  

 Pozná kladný a záporný 

vliv člověka na životní 

prostředí 

Organismy a prostředí 

 Člověk a životní prostředí 

 

 Zná změny v přírodě 

vyvolané člověkem a jejich 

důsledky 

Vztah příroda a společnost 

 Ochrana přírody a životního 

prostředí 

 

 Rozliší některá společenství  Vztahy a rovnováha  
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a ekosystémy, vysvětlí 

podstatu potravních řetězců 

v ekosystému 

 

   

 Praktické poznávání přírody  

 Využívá metody poznávání 

přírody osvojované 

v přírodopisu 

 Vycházky 

 Exkurze 

 Praktické metody poznávání 

přírody 

 

 Dodržuje pravidla 

bezpečného chování při 

poznávání přírody 
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5.14 ZEMĚPIS 

5.14.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v předmětu Zeměpis směřuje k získávání a rozvíjení orientace v 

geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a 

používání poznávacích metod. Učivo zeměpisu seznámí žáky s postavením planety Země 

ve vesmíru, s přírodními podmínkami pro život člověka a ostatních živočichů.  

Zeměpisné vzdělávání, které v návaznosti na prvouku a vlastivědu umožňuje 

porozumět přírodním faktorům a jejich zákonitostem, pomáhá lépe se orientovat v běžném 

životě. Umožňují rozvoj trvalého zájmu o poznávání různých států, regionů a naší země. 

Seznamuje se způsobem života, tradicemi a kulturou obyvatelstva a popisuje krásu přírody, 

respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a podporu ochrany životního prostředí. 

Umožňuje získat vědomosti o přírodních, hospodářských a sociálních poměrech 

jednotlivých států světa a o perspektivě jejich dalšího vývoje. Pomáhá žákům orientovat se 

v současném světě a v současných problémech lidstva, umožňuje si uvědomovat civilizační 

rizika, problémy růstu populace ve světě, problémy s výživou lidstva či ochranou přírody a 

spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi.  

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis je rozdělen na čtyři tématické okruhy. 

1. V tématickém okruhu Geografické informace, zdroje dat, Kartografie a 

topografie se žáci učí rozumět základní geografické,topografické a kartografické 

terminologii, učí se získat osobní představu o prostředí, které je obklopuje. 
 

2. V tématickém okruhu Přírodní obraz Země se snaží objasnit důsledky pohybů 

Země a vědět o působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu 

na přírodu a lidskou společnost. 
 

3. V tématickém okruhu Česká republika se žáci učí charakterizovat přírodní, 

hospodářské a kulturní poměry České republiky a místního regionu, orientovat se 

v různých mapách. 
 

4. V tématickém okruhu Terénní geografické práce a aplikace se žáci učí ovládat 

základy praktické topografie a orientace v terénu. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 2. stupni je 8 hodin. Tato dotace je 

posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace v 6. – 8. ročníku. 

6. ročník: 1+1 hodina týdně 

7. ročník: 1+1 hodina týdně 

8. ročník: 1+1 hodina týdně 

9. ročník: 2 hodiny týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Zeměpis přistupujeme individuálně k 

žákům se specifickými poruchami učení. 

Výuku ve třídě a počítačové učebně vhodně doplňují nástěnné obrazy k tématickým 

okruhům, obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové programy, filmy, vycházky, 

exkurze, besedy, výstavy. Využívají různé metody a formy práce. 

 

 



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 173 

5.14.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 
 Zeměpis pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 učíme žáka získávat informace z více zdrojů 

(učební texty, encyklopedie, výukové programy, 

internet) 

 vedeme žáky k samostatnému vyhledávání 

informací 

 průběžně žákům vysvětlujeme významy 

odborných a cizích výrazů 

 vedeme žáky k nalézání souvislostí mezi 

získanými poznatky a k využití v praktickém 

životě 

 motivujeme žáka k dalšímu učení kladným 

hodnocením  

 vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování, 

třídění a porovnávání informací z různých 

informačních zdrojů (internet, encyklopedie, 

časopisy…) 

 používáme odbornou terminologii 

 propojujeme získané poznatky se znalostmi 

dalších vzdělávacích oblastí 

 nalézáme souvislosti mezi získanými poznatky a 

praxí 

 kontrolujeme výsledky pozorování, měření, 

zkoumání a požadujeme, aby je žáci samostatně 

hodnotili 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 vytvářením a rozvíjením mezipředmětových 

vztahů podněcujeme žáka k hledání souvislostí 

 soustavným povzbuzováním a kladným 

hodnocením posilujeme žákovo sebevědomí 

 vyhledáváme a kombinujeme informace 

z různých informačních zdrojů 

 využíváme metod, při kterých docházejí k 

objevům, řešením a závěrům žáci sami 

 využíváme diskuse žáků na dané téma k obhajobě 

svých výroků 

 učíme žáky odpovídat na otázky, pracovat s 
chybou 

 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 poskytujeme žákovi vždy dostatečný prostor 

k vyjadřování 

 zadáváním jednoznačných a srozumitelných 

pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co 

nejlépe porozumět obsahu sdělení 

 předkládáme žákovi širokou škálu učebních a 

doplňujících materiálů 

 při tvorbě projektů podněcujeme žáka ke 
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skupinové práci 

 zadáváním samostatných prací učíme žáka 

orientovat se v knihách, jiných materiálech, na 

internetu 

 vyžadujeme formování a vyjadřování myšlenek a 

názorů v logickém sledu 

 usilujeme o dodržování předem stanovených 

pravidel při vzájemné komunikaci 

 konzultujeme názory žáků, vedeme je ke vhodné 

argumentaci, společně spolupracujeme na řešení 

problémů 
 
 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 pozitivním hodnocením a soustavným 

vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností 

žáky 

 využíváme skupinové vyučování, při kterém žáci 

spolupracují a vytvářejí si pozitivní vztah k práci 

a kolektivu 

 vedeme je k zodpovědnosti za výsledky své 

činnosti a svého jednání 

 učíme je naslouchat, pomáhat druhým a překonat 

ostych z požádání o pomoc 
 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 důsledným dodržováním  zásad chování a 

pravidel soužití daných školním řádem školy 

vytváříme základní rámec školních i 

společenských norem 

 vedeme žáky k ochraně životního prostředí 

 uvádíme, vysvětlujeme, objasňujeme a 

zdůvodňujeme žákům nutnost ochrany přírodního 

a životního prostředí 

 vytváříme pocit občanské zodpovědnosti za 

zachování životního prostředí a udržitelného 

života pro budoucí generace 

 učíme žáky praktické, bezpečné orientaci a 

pohybu v přírodním terénu a v urbanizované 

krajině 

 vedeme žáky k uplatňování osvojených 

dovedností, vědomostí a návyků v osobním a 

veřejném životě 

 prezentujeme fakta a argumenty pro utváření 

postojů a hodnot, které respektují rovnoprávnost 

všech lidí a vyjadřují demokratické přístupy 

k řešení společenských problémů 
 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 průběžně vedeme žáka k získávání základních 

pracovních návyků a postupů 

 vedeme žáka k aplikování zeměpisných poznatků 

v praktickém životě 
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 dohlížíme na bezpečnou manipulaci žáků s 

pomůckami, s přístroji a materiály 

 využíváme moderní informační zdroje 

 informujeme o existenci moderních 

komunikačních, dopravních a výrobních 

technologiích 

 

 

5.14.3 Průřezová témata 

5.14.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

0 

5.14.3.2 Výchova demokratického občana 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
INT - VDO – Z – 8. ročník - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

    (základní kategorie fungování demokracie) 

5.14.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 
INT - MEGS – Z – 7. ročník - Evropa a svět nás zajímá (naši sousedé v Evropě) 

INT - MEGS – Z – 8. ročník - Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a  

    zkušenosti z Evropy a světa) 

Objevujeme Evropu a svět 
INT - MEGS - Z – 8. ročník - Objevujeme Evropu a svět (evropské krajiny) 

5.14.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.14.3.5 Environmentální výchova 

Ekosystémy 
INT - EV – Z – 6. ročník -  Ekosystémy (změny okolní krajiny vlivem člověka) 
 

Základní podmínky života 
INT - EV - Z – 7. ročník -  Základní podmínky života (čistota ovzduší u nás) 

5.14.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.14.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 
 

ZEMĚPIS – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Geografické informace, zdroje 

dat, kartografie a topografie 
 

 Rozumí základní 

geografické, topografické a 

kartografické terminologii 

 Globus a mapy (měřítko, obsah 

plánů, orientace) 

 

  Zeměpisná síť (poledníky a 

rovnoběžky) 

 

  Barvy, symboly, smluvené 

značky a vysvětlivky na mapě 

 

 Určí světové strany na 

mapě a v přírodě 

 Světové strany  

   

 Životní prostředí  

 Umí pojmenovat různé 

krajiny jako součást 

pevninské části krajinné 

sféry 

 Typy krajin  

 Rozliší znaky a funkce 

krajin na příkladech 

 Kulturní a historické 

zajímavosti krajiny 

 

  Vliv krajiny na život lidí  

  Působení lidí na krajinu  

 Uvede na příkladech 

závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských 

vlivů na životní prostředí 

 Zásady ochrany přírody a 

životního prostředí 
INT - EV - Ekosystémy 

(změny okolní krajiny 

vlivem člověka) 

  Přírodní katastrofy  

  Národní parky  

  Chráněná území přírody  

 Zná nejdůležitější 

surovinové a energetické 

zdroje  

 Co všechno potřebujeme k 

životu 

 

 Uvede základní údaje o 

podnebí 

 Počasí, podnebí  

   

 Společenské a hospodářské 

prostředí 

 

 Vyhledá na mapách 

nejznámější oblasti 

cestovního ruchu a 

rekreace.  

 Plánování výletů, cestování   

  Cestovní ruch  

  Doprava osob, nákladů a 

informací 
 

 Ví, jak přírodní podmínky 

souvisí s funkcí a 

rozmístěním lidských sídel. 

 Města, vesnice  

 Informuje o struktuře a 

rozložení světové populace 

a o jejím růstu a pohybu. 

 Obyvatelstvo světa (politické a 

hospodářské seskupení států 

světa) 
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  Struktura a rozložení světové 

populace 
 

  Růst světové populace  

  Jazykové skupiny  

  Náboženství  

  Významné památky světa  

   

 Terénní geografické praxe a 

aplikace 

 

 Ovládá základy praktické 

topografie a orientace v 

terénu 

 Orientační body  

  Pohyb podle mapy  

  Odhad vzdálenosti  

  Jednoduché náčrtky krajiny, 

schématické náčrtky 

pochodové osy 

 

 Uplatňuje zásady 

bezpečnosti pohybu a 

pobytu ve volné přírodě 

 Chování a jednání při 

nebezpečí živelních pohrom 

 

  Tísňové linky  
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ZEMĚPIS – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Přírodní obraz Země (planeta 

Země) 
 

 Vysvětlí pojem Sluneční 

soustava, vyjmenuje 

planety Země   

  

 Zná základní pohyby Země, 

umí objasnit důsledky 

pohybů Země  

 Pohyby Země 

 

 

   

 Geografické informace, zdroje 

dat, kartografie a topografie 

 

 Vysvětlí pojem globus    Globus - pevnina, oceán  

 Rozumí základní 

topografické terminologii 

(ukáže na mapě zeměpisné 

souřadnice zadaného místa 

na Zemi)  

 Pevnina a oceány 

 

 

 Vysvětlí pojem 

rovnoběžky, poledníky 

 Poledníky, rovnoběžky  

 Vysvětlí pojem mapa, zná 

druhy map a určí význam 

vybraných mapových 

značek 

 Mapy (náčrtky)  

 Rozumí základní 

kartografické terminologii 

(smluvené značky) 

  

 Ovládá základy topografie a 

orientaci v terénu     

  

 Určí světové strany, 

odhadne vzdálenost a výšku 

 Hlavní a vedlejší světové 

strany 

 

 V terénu, zorientuje turist. 

mapu, zásady bezpečnosti v 

přírodě (podle kompasu, 

buzoly)  

 Geografická exkurze 

(vycházka) Jižní Morava 

 

   

 Česká republika  

 Určuje zeměpisnou polohu 

a rozlohu  

 Povrch ČR 

 
INT – MEGS - Evropa a 

svět nás zajímá (naši 

sousedé v Evropě)  ČR a její sousední státy  Poloha ČR v Evropě – přímí 

sousedé 

 Zná přírodní podmínky ČR, 

popisuje povrch a hlavní 

toky řek ČR  

 Řeky ČR 

 

 Zná hlavní údaje o 

rozmístění obyvatel  

 Města a obyvatelstvo ČR  

 Vyhledává na mapě hlavní 

kraje ČR   
Regiony České republiky 

 Kraje ČR 

 

 Zná hospodářské poměry, 

přírodní zvláštnosti a 

kulturní zajímavosti krajů 

 Hlavní město Praha  

 Vymezí kriteria pro místní Místní region  
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region, rozlohu a ohraničení 

vzhledem k okolním 

regionům 

 Střední Čechy 

 Umí vyhledávat 

nejznámější oblasti 

cestovního ruchu a rekreace 

 Jižní Čechy  

 Umí na vybraných 

příkladech uvést důsledky a  

rizika přírodních vlivů na 

životní prostředí a člověka 

 Západní Čechy INT - EV - Základní 

podmínky života (čistota 

ovzduší u nás) 

  Severní Čechy  

  Východní Čechy  

  Severní Morava, Slezsko  

  Jižní Morava  
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ZEMĚPIS – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Regiony světa - Evropa  
 Umí charakterizovat 

polohu, rozlohu a členitost 

Evropy 

 Poloha, členitost, rozloha 

Evropy 
 

 Vysvětlí pojmy poloostrov, 

ostrov, průliv 
Světadíly, oceány  

 Na mapě ukáže ostrovy, 

poloostrovy, moře a oceány 

a hranice Evropy s Asií, 

Afrikou 

 

 Ukazuje nejdůležitější 

pohoří, nejvyšší horu, 

menší vysočiny a nížiny 

 Povrch Evropy 

 

INT - MEGS - 

Objevujeme Evropu a 

svět (evropské krajiny) 

 Jmenuje podnebné pásy 

Evropy, zná pojem počasí a 

podnebí 

 Podnebí Evropy 

 Porovnává množství srážek 

a teploty v jednotlivých 

podnebních pásmech 

 Oblasti přírodní, podnebné, 

generační 

 

 Ukazuje na mapě dané 

řeky, jezera, moře, oceány, 

zálivy, průplavy a průlivy 

 Vodstvo Evropy INT - MEGS - Evropa a 

svět nás zajímá (rodinné 

příběhy, zážitky a 

zkušenosti z Evropy a 

světa) 

 Jmenuje typické zástupce 

rostlinné a živočišné říše  

 Rostlinstvo a živočišstvo 

Evropy 

 Vyhledává v mapách 

nejhustěji a nejřidčeji 

osídlené oblasti 

 Obyvatelstvo Evropy 

 Zná jazykové skupiny a 

náboženství 

  

 Rozumí pojmům 

aglomerace, migrace 

  

 Vysvětlí pojem EU a zná 

rozdíly mezi západní a 

východní Evropou v 

průmyslu, zemědělství a 

dopravě 

 Současná Evropa 

 

INT - VDO - Principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování (základní 

kategorie fungování 

demokracie)  Umí rozdělit Evropu do 6ti 

oblastí 
Regiony 

 Západní Evropa 

 Ukazuje na mapě všechny 

evropské státy, ukazuje 

jejich hlavní města  

 Severní Evropa  

  Střední Evropa  

  Jižní Evropa  

  Jihovýchodní Evropa  

  Východní Evropa  

 Charakterizuje na základě 

zkušeností vybrané státy z 

hlediska přírodních, 

hospodářských podmínek, 

cestovního ruchu a rekreace 

Regionální společenské a politické 

útvary 

 Hospodářské oblasti 

 Cestovní ruch 

 Národní parky 

 



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 181 

ZEMĚPIS – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák: Přírodní obraz Země   
 Ví o působení přírodních a 

vnějších procesů v přírodní 

sféře a jejich vlivu na 

přírodu a na lidskou 

společnost 

Země jako vesmírné těleso 

 Utváření zemského povrchu 

 

 Umí objasnit důsledky 

pohybů Země 

 Tvar a pohyby Země  

 Vysvětlí pojmy litosféra, 

atmosféra a hydrosféra 
Krajinná sféra 

 Podnebné pásy, přírodní 

oblasti 

 

   

 Regiony světa  

 Vyhledává na mapách 

jednotlivé světadíly a 

oceány 

 Světadíly, oceány  

 Charakterizuje polohu a 

rozlohu jednotlivých 

světadílů a oceánů 

  

 Zná zásadní přírodní a 

společenské rozdíly (znaky) 

světových regionů (sever a 

jih) a jak přírodní podmínky 

souvisí s rozmístěním 

lidských sídel 

Regionální společenské a 

politické útvary 

 

 

 Charakterizuje polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a 

hospodářské poměry 

daného světadílu a daných 

států 

Regiony 

 Asie 
 

 

 Ukáže na mapě významné 

ostrovy, poloostrovy, 

pohoří (hory), nížiny, 

veletoky, jezera 

  

 Ukazuje na mapě 

nejvýznamnější nerostné 

suroviny daných oblastí a 

významné hospodářsky 

pěstované rostliny 

  

 vyjmenuje teplotní pásy - 

uvede typické rostliny a 

živočichy daného pásu 

  

 Porovnává počet obyvatel, 

uvede nejrozšířenější 

náboženství a vyjmenuje 

hlavní obyvatele daných 

oblastí 

  

 Charakterizuje polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a 

hospodářské poměry 

 Afrika  
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daného světadílu a daných 

států 

 Ukazuje na mapě významné 

ostrovy, poloostrovy, 

pohoří, nížiny, jezera, 

velehory, pouště, oceány, 

moře 

  

 Zná nejvýznamnější 

nerostné suroviny a 

významné hospodářsky 

pěstované rostliny 

  

 Zná podnebné pásy 

(nejnižší a nejvyšší srážky) 

  

 Vysvětlí pojem rozvojový 

stát 

  

 Charakterizuje polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a 

hospodářské poměry 

daného světadílu a daných 

států  

 Amerika 

 
 

 Umí členění amerického 

kontinentu 

  

 Popíše polohu, povrch, 

vyhledá nejdůležitější 

pohoří, nížiny, veletoky, 

jezera, moře, oceány, 

sopky, ostrovy a 

poloostrovy 

  

 Vyjmenuje teplotní pásy - 

uvede typické rostliny a 

živočichy daného pásu 

  

 Zná základní údaje o 

obyvatelstvu - původní, 

zavlečené, přistěhovalci 

  

 Ukazuje na mapě hlavní 

průmyslové oblasti a 

hospodářské pěstované 

rostliny 

  

 Zná hospodářskou úroveň 

daných států 

  

 Jmenuje podle mapy státy: 

Severní, Střední a Jižní 

Ameriky 

  

 Charakterizuje polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a 

hospodářské poměry 

daného světadílu a daných 

států 

 Austrálie, Nový Zéland 

 
 

 Vyhledává na mapě 

významné ostrovy, moře, 

oceány, pouště 

  

 Vyhledá na mapě 3 velká 

seskupení ostrovů 
 Makronésie, Mikronésie, 

Polynésie 
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 Zná podle mapy nerostné 

bohatství Austrálie a 

Nového Zélandu 

  

 Zná podnebí Austrálie   
 Ukáže hlavní města   
 Zná původní i 

přistěhovalecké 

obyvatelstvo 

  

 Podle mapy vyhledá 

typické rostlinstvo a 

živočišstvo 

  

 Vysvětlí pojem artéské 

studny 

  

 Vysvětlí rozdíl mezi 

Antarktidou a Arktidou 
 Antarktida (Arktida) 

 
 

 Zná podmínky života v 

těchto oblastech 

  

 Jmenuje některé živočichy 

polární oblasti 

  

 Ukáže na mapě oceány, řadí 

je dle velikosti 
 Oceány 

 
 

   
 Společenské a hospodářské 

prostředí 
 

 Zná důsledky a rizika 

přírodních a společenských 

vlivů na životní prostředí a 

uvede na vybraných 

příkladech 

 Globální oteplování, kácení 

deštných pralesů, tsunami 

 

 

  Sopečná činnost  
  Zemětřesení, přívalové deště, 

hurikán, ekologie 
 

 Zná pojem ekologie  Znečišťování životního 

prostředí průmyslem, 

haváriemi, kácením deštných 

pralesů, zásahem člověka 
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UMĚNÍ A KULTURA 

 

Oblast vzdělání „Umění a kultura“ provází žáky po celou dobu školní docházky. 

Dává žákovi prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností, rozvoji smyslového vnímání, 

představivosti, zlepšování jemné motoriky, prostorového vidění a získávání všestranných 

výtvarných dovedností prostřednictvím vlastní tvorby. Naplňuje přirozenou potřebu 

projevit se. Získané dovednosti mohou obohatit život v  podobě náplně zájmových činností. 

Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. Na 1. stupni se 

zaměřujeme především na vytváření příjemného prostředí , které pomáhá uvolnit vnitřní 

napětí, psychickou nevyváženost, nesoustředěnost a agresivitu žáků. 

Výstavky prací žáků, výtvarné a hudební soutěže podporují růst jejich sebevědomí a 

přispívají k odolnosti vůči stresu a trémě. 

Vzdělávací oblast realizujeme ve vzdělávacích oborech – Hudební výchova a 

Výtvarná výchova. 

 

 

5.15 HUDEBNÍ VÝCHOVA 

5.15.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vyučovací předmět Hudební výchova si klade za cíl vést žáky k ochraně a hledání 

krásy v sobě a kolem sebe. Vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, 

podporuje schopnost hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. 

Směřuje postupně k chápání tradic, kritickému přístupu ke skutečnosti, nabízí žákům 

osobní postoje a osobní objevování. Sleduje smysl a podstatu tvůrčí činnosti. Ukazuje na 

podstatu tvorby: dozvědět se něco o sobě, překonat sama sebe, přiblížit se tomu, co nás 

přesahuje. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Hudební výchova je rozdělen na:  

1. Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, žák je veden ke kultivaci 

pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním 

správných pěveckých návyků, vědomostí a dovedností. 
 

2. Obsahem Instrumentální činnosti je hra na hudební nástroje s ohledem na 

možnosti a schopnosti žáka a její využití při hudební reprodukci i produkci. 
 

3. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reakce na ni 

pomocí pohybu, tance, gest a to vždy na individuálních možnostech žáka.  
 

4. Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák 

poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se 

hudbu analyzovat a interpretovat. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 1. a 2. stupni je 9 hodin. Tato dotace 

není posílena o hodinu z disponibilní časové dotace. 

1. ročník: 1 hodina týdně 

2. ročník: 1 hodina týdně 

3. ročník: 1 hodina týdně 

4. ročník: 1 hodina týdně 
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5. ročník: 1 hodina týdně 

6. ročník: 1 hodina týdně 

7. ročník: 1 hodina týdně 

8. ročník: 1 hodina týdně, 

9. ročník: 1 hodiny týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Hudební výchova přistupujeme 

individuálně k žákům se specifickými poruchami učení. 

Výuku ve třídě, kde je k dispozici klavír a další hudební pomůcky, a počítačové 

učebně vhodně doplňují nástěnné obrazy k tématickým okruhům, obrazové soubory, knihy, 

encyklopedie, výukové programy, filmy, vycházky, exkurze, besedy, výstavy. Hudba je 

osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou koncertů, na besedách o hudbě, návštěvou 

Muzea hudby a dalších institucí a také samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách. 

Využívají různé metody a formy práce. 

 

 

5.15.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 
 Hudební výchova pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 žák zpívá podle svých dispozic intonačně čistě, 

rytmicky správně v jednohlase 

 odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně-

instrumentální 

 poznává některé hudební nástroje 

 učitel vede žáky k užívání správné terminologie a 

symboliky 

 učitel umožňuje žákům prožívat úspěch 

 učíme žáky rozumět obecně používaným 

termínům hudební oblasti vokální, instrumentální 

a vokálně instrumentální 

 vedeme žáky k učení se prostřednictvím vlastní 

tvorby, pohlížet na umění jako na způsob 

poznávání světa 

 vedeme k vnímání uměleckých stylů a žánrů 

v jejich historickém kontextu 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 žák rozlišuje kvalitu tónů 

 poznává výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

 vedeme žáky k tomu, aby při svém hodnocení 

umění postupovali uvážlivě tak, aby svůj názor 

byli schopni obhájit 

 předkládáme žákům dostatečné množství 

estetických prožitků a poskytujeme dostatek 

prostoru k tomu, aby si uvědomili, že různí lidé 

vnímají stejnou věc různě 
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KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 

improvizuje v rámci svých možností 

 vyjadřuje pohybem znějící hudbu, tempo, 

dynamiku a směr melodie 

 učitel vytváří příležitost pro relevantní 

komunikaci mezi žáky 

 učitel se zajímá o názory a zkušenosti žáků 

 vedeme žáky k tomu, aby vnímali i 

mimojazykové vyjadřování a aby sami tuto 

komunikaci využili 

 rozvíjíme dovednost důležité pro vedení dialogu 

nebo diskuse 

 poskytujeme žákům dostatečný prostor k jejich 

vlastnímu kulturnímu a uměleckému projevu 
 
 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 žáci jsou vedeni k porovnávání hudebních žánrů 

 učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 

 učitel vede žáky ke vzájemné toleranci 

 učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků 

 vysvětlujeme a budujeme zásady chování na 

kulturních akcích 

 ukazujeme žákům potřebu spolupráce při plnění 

kolektivních úkolů 

 ukazujeme žákům na příkladech nezbytnost 

přebírání 

 zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování 

a sebepoznávání na základě respektování názorů 

každého žáka  

 budujeme sebedůvěru umožňujeme každému 

žákovi zažít úspěch 
 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 žák je veden ke kritickému přemýšlení nad 

obsahy hudebních děl 

 vysvětlujeme žákům potřebu respektovat, chránit 

a oceňovat naše tradice a kulturní a historické 

dědictví 

 budujeme v žácích pozitivní postoj k uměleckým 

dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 

 vedeme žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali 

do kulturního dění 
 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 žák využívá jednoduché hudební nástroje 

k doprovodné hře 

 učitel vede žáky k používání obecně známých 

termínů, znaků a symbolů 

 vysvětlujeme žákům, jak správně používat 

hudební pomůcky, potřeby a nástroje a jak o ně 

pečovat 

 objasňujeme žákům základní pravidla pro 
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grafický záznam hudby 

 vyžadujeme dodržování dohodnuté kvality a 

termínů 

 

 

5.15.3 Průřezová témata 

5.15.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

0 

5.15.3.2 Výchova demokratického občana 

0 

5.15.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 
INT - MEGS – Hv - 5. ročník - Evropa a svět nás zajímá (lidové slovesnost, zvyky, tradice  

    národů Evropy) 

5.15.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.15.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.15.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.15.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Vokální a instrumentální činnost  

  Zásady hlasové hygieny  

  Rytmizace říkadel  

  Správné dýchání, zřetelná 

výslovnost 

 

 Rytmicky doprovází zpěv 

(hra na tělo, tleskání atd.) 

 Hra na tělo  

 Využívá jednoduché 

hudební nástroje 

 Doprovod na jednoduché 

rytmické nástroje (Orffovy) 

 

 Zpívá jednoduché písně v 

rozsahu kvinty 

 Zpěv lidových a uměleckých 

písní přiměřeného rozsahu 

 

   

 Poslechové činnosti  

 Rozlišuje výšku, délku a 

sílu zvuku 

 Rozlišení zvuku a tónu hlasu 

mluveného a zpívaného 

 

 Soustředí se na poslech 

jednoduché krátké skladby 

 Poslech skladeb dle výběru 

učitele přiměřené věku dětí 

 

 Rozlišuje hlasy a zvuky 

kolem sebe mluvu a zpěv, 

hlas mužský, ženský, 

dětský, píseň a nástrojovou 

skladbu 

 Délka tónu 

 

 

   

 Hudebně pohybová činnost  

  Pohybové hry s říkadly a 

dětskými popěvky 

 

  Správné držení těla  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 2. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Vokální a instrumentální činnost  

  Pěvecké dýchání, hlasová 

hygiena 

 

  Uvolnění zpívání, dodržování 

rytmu 

 

 Využívá jednoduché 

hudební nástroje 

 Jednoduchý doprovod na 

rytmické nástroje 

 

 Rytmicky doprovází zpěv 

(hra na tělo, tleskání atd.) 

 Rytmické cvičení  

 Zpívá jednoduché písně v 

rozsahu kvinty 

 Zpěv lidových a uměleckých 

písní přiměřeného rozsahu 

 

   

 Poslechové činnosti  

 Rozlišuje výšku, délku a 

sílu zvuku 

 Zvuk hudebních nástrojů  

 Soustředí se na poslech 

jednoduché krátké skladby 

 Poslech skladeb dle výběru 

učitele  

 

 Rozlišuje hlasy a zvuky 

kolem sebe mluvu a zpěv, 

hlas mužský, ženský, 

dětský, píseň a nástrojovou 

skladbu 

 Výška tónu  

   

 Hudebně pohybová činnost  

  Chůze, pochod  

  Hudebně pohybové hry  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 3. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Vokální a instrumentální činnost  

 Rytmicky doprovází zpěv 

(hra na tělo, tleskání atd.) 

 Pokračování v osvojených 

činnostech z předešlých 

ročníků (dýchání, výslovnost, 

uvolněný zpěv) 

 

 Využívá jednoduché 

hudební nástroje 

 Jednoduché nástroje (Orffův 

instrumentář) 
 

  Rytmická cvičení  

 Rytmicky doprovází zpěv 

(hra na tělo, tleskání atd.) 

 Zpěv lidových a uměleckých 

písní přiměřeného rozsahu 

 

 Zpívá jednoduché písně v 

rozsahu kvinty 

 Zpěv jednoduchých písní 

zaměřených k ročním dobám 

 

   

 Poslechové činnosti  

 Pozná hymnu ČR  Seznámení s hymnou ČR  

  Poslech skladeb dle výběru 

učitele přiměřené věku dětí 

 

  Seznámení s nejznámějšími 

hudebními nástroji - jejich 

pozorování a poslech 

 

   

 Hudebně pohybová činnost  

  Hudebně-pohybové hry  

  Chůze, pochod  

  Jednoduché taneční hry  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 4. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Vokální činnosti  

 Zpívá písně v přiměřeném 

rozsahu k indiv. možnostem 

 Zpěv jednoduchých lidových i 

umělých písní v rozsahu kvinty 

 

 Hospodaření s dechem při 

interpretaci písní - frázuje 

 Intonační a dechová cvičení, 

frázování - zřetelná výslovnost 

(hospodaření s dechem) 

 

   

 Instrumentální činnosti  

 Rozliší výrazové prostředky  Hra na tělo  

 Dovede doprovodit 

spolužáky na rytm. hud. 

nástroje 

 Doprovod na jednod. hudební 

nástroje - Orffovy rytmické 

nástroje 

 

  Rytmus, tempo  

   

 Poslechové činnosti  

  Zákl. hud. nástroje (klavír, 

housle, flétna) 

 

 Odliší tóny podle výšky, 

síly a barvy 

 Barva, výška, síla tónu  

 Pozná státní hymnu  Hymna ČR  

  Hudební hádanky  

 Soustředění se na poslech 

skladeb 

 Poslech skladeb dle výběru 

učitele a zájmů žáků 

 

   

 Hudebně pohyb. činnosti  

  Hra na tělo, správné držení těla  

 Propojí vlastní pohyb s 

hudbou 

 Pochod podle hudebního 

doprovodu 

 

  Taneční hry  

  Diskotékové tance  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 5. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Vokální činnosti  

 Zpívá písně v přiměřeném 

rozsahu k individuálním 

možnostem 

 Zpěv jednoduchých lidových i 

umělých písní v rozsahu 

oktávy (dle individuálních 

schopností) 

INT - MEGS – Evropa a 

svět nás zajímá (lidové 

slovesnost, zvyky, tradice 

národů Evropy) 

 Odliší tóny podle výšky, 

síly a barvy 

 Dechová a hlasová cvičení  

  Rytmizace, melodizace  

  Intonace, frázování  

   

 Instrumentální činnosti  

  Orffovy hudební nástroje  

 Hospodaření s dechem při 

interpretaci písní - frázuje 

 Interpretace těžkých a lehkých 

dob v dvou, tří a čtyřdobém 

taktu 

 

  Rytmus, takt, tempo  

   

 Poslechové činnosti  

 Dovede doprovodit 

spolužáky na rytm. hud. 

nástroje 

 skupiny hudebních nástrojů 

(dechové, smyčcové, bicí) 

 

  Uměle a lidové písně - 

rozlišení 

 

  Předehra, dohra  

 Soustředění se na poslech 

skladeb 

 Poslech výběrových písní, 

skladeb 

 

  Zpěvné hlasy, takty - výška, 

síla, barva 

 

   

  Hudebně pohyb. činnosti  

 Propojí vlastní pohyb s 

hudbou 

 Nácvik polkového kroku  

  Taneční improvizace  

  taktování na 2 doby  

  Diskotékové tance  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Vokální činnosti  

 Zná a interpretuje vybrané 

lidové a umělé písně 

 Zpěv jednohlasu (event. 

vícehlasu) v přiměřeném 

rozsahu 

 

  Intonační a dechová cvičení 

(hlasová hygiena - správné 

nasazení, dýchání, hlasitost) 

 

   

 Instrumentální činnosti  

 Umí zpěv doprovodit hrou 

na rytmické hudební 

nástroje 

 Hra na tělo a  

  Nástroje Orffova instrumentáře 

(ve 2/4 a 4/4 taktu) 

 

   

 Poslechové činnosti  

 Rozliší výrazové prostředky 

hudby (melodii, rytmus, 

dynamiku, tempo) 

 Zpěvní hlasy (tenor, bas, 

soprán, alt) 

 

 Uvědoměle poslouchá 

skladby různých hudebních 

žánrů a tyto žánry rozlišuje 

 Orchestry (lidové, dechový, 

symfonický) 

 

 Pozná vybrané hudební 

nástroje a zná jejich užití v 

hudbě 

 Hudební nástroje (základní 

strunné, dechové, bicí, lidové) 

 

 Zná vybrané české i 

zahraniční hudební 

skladatele a jejich 

nejznámější díla 

 Poslech kratších skladeb B. 

Smetany, A. Dvořáka aj. 

(tance, pochody, písně - 

pěvecké sbory) 

 

  Poslech vánoční hudby lidové, 

umělé 

 

 Zná Státní hymnu ČR  Poslech Státní hymny ČR 

(správné chování na veřejnosti 

při jejím poslechu) 

 

   

 Hudebně pohybové činnosti  

 Spojuje hudbu s pohybem  Taktování ve 2/4 taktu  

  Jednoduché hudebně pohybové 

hry 

 

  Polkový krok, pochod  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Vokální činnosti  

 Zná a interpretuje vybrané 

lidové a umělé písně 

 Zpěv jednohlasu (event. 

vícehlasu) v přiměřeném 

rozsahu 

 

  Intonační a dechová cvičení  

   

 Instrumentální činnosti  

 Umí zpěv doprovodit hrou 

na rytmické hudební 

nástroje 

 Rytmický doprovod písní  

  Rozlišení 2/4 a 3/4 rytmu  

   

 Poslechové činnosti  

 Rozliší výrazové prostředky 

hudby (melodii, rytmus, 

dynamiku, tempo) 

  

 Pozná vybrané hudební 

nástroje a zná jejich užití v 

hudbě 

 Přehled (základních) 

hudebních nástrojů (strunné, 

smyčcové a drnkací, dechové, 

žesťové a dřevené, klávesové, 

bicí, lidové, elektrické) 

 

 Uvědoměle poslouchá 

skladby různých hudebních 

žánrů a tyto žánry rozlišuje 

 Poslech dechových orchestrů  

  Poslech lidové hudby (pojem 

folklór) 

 

 Zná vybrané české i 

zahraniční hudební 

skladatele a jejich 

nejznámější díla 

 

 Poslech vybraných skladeb B. 

Smetany, A. Dvořáka 

(seznámení se životem a dílem 

těchto skladatelů) 

 

  Poslech rockové hudby (známé 

české skupiny) 

 

  Poslech country a folku (známí 

interpreti) 

 

 Zná Státní hymnu ČR  Poslech Státní hymny ČR 

(správné chování na veřejnosti 

při jejím poslechu) 

 

  Poslech vánoční hudby 

(zaměření varhany a žestě) 

 

   

 Hudebně pohybové činnosti  

 Spojuje hudbu s pohybem  Taktování ve 2/4 a 3/4 (taktu) 

rytmu 

 

  Pohybové vyjádření 3/4 rytmu 

(sousedská, valčík) 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Vokální činnosti  

 Zná a interpretuje vybrané 

lidové a umělé písně 

 Zpěv jednohlasu (event. 

vícehlasu) v přiměřeném 

rozsahu 

 

  Intonační a dechová cvičení  

 Zná Státní hymnu ČR  Zpěv Státní hymny ČR  

   

 Instrumentální činnosti  

 Umí zpěv doprovodit hrou 

na rytmické hudební 

nástroje 

 Rytmický doprovod písní  

   

 Poslechové činnosti  

 Rozliší výrazové prostředky 

hudby (melodii, rytmus, 

dynamiku, tempo) 

  

 Pozná vybrané hudební 

nástroje a zná jejich užití v 

hudbě 

 Přehled hudebních nástrojů   

 Uvědoměle poslouchá 

skladby různých hudebních 

žánrů a tyto žánry rozlišuje 

 Moderní taneční hudba (jazz, 

swing, rock, pop) 

 

  Poslech úryvků z oper  

 Zná vybrané české i 

zahraniční hudební 

skladatele a jejich 

nejznámější díla 

 Poslech skladeb symfonických 

a komorních (rozlišení symf. a 

komorní hudby souborů) 

 

  Poslech vybraných skladeb L. 

Janáčka a B. Martinů  

 

  Divadelní a filmová hudba 

(dotvoření děje) 

 

  Poslech country a folku  

   

 Hudebně pohybové činnosti  

 Spojuje hudbu s pohybem 

 

 Pohybové vyjádření moderní 

taneční hudby 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Vokální činnosti  

 Zná a interpretuje vybrané 

lidové a umělé písně 

 Zpěv jednohlasu (event. 

vícehlasu) v přiměřeném 

rozsahu 

 

  Intonační a dechová cvičení  

 Zná Státní hymnu ČR  Zpěv Státní hymny ČR  

   

 Instrumentální činnosti  

 Umí zpěv doprovodit hrou 

na rytmické hudební 

nástroje 

 Rytmický doprovod písní  

   

 Poslechové činnosti  

 Rozliší výrazové prostředky 

hudby (melodii, rytmus, 

dynamiku, tempo) 

  

 Pozná vybrané hudební 

nástroje a zná jejich užití v 

hudbě 

  

 Uvědoměle poslouchá 

skladby různých hudebních 

žánrů a tyto žánry rozlišuje 

 Poslech lidové hudby 

 

 

  Poslech a rozlišení: opera x 

opereta x muzikál 

 

 Zná vybrané české i 

zahraniční hudební 

skladatele a jejich 

nejznámější díla 

 Poslech vybraných skladeb 

našich i zahraničních autorů 

(Bach, Vivaldi, Mozart, 

Čajkovskij atd.) 

 

  Divadlo Semafor - poslech 

písní J. Šlitra a J. Suchého 

 

  Vývoj moderní taneční hudby  

  Poslech country a folku  

   

 Hudebně pohybové činnosti  

 Spojuje hudbu s pohybem 

 

 Pohybové vyjádření moderní 

taneční hudby 

 

  Relaxace spojená s hudbou, 

muzikoterapie (vhodná hudba 

pro tyto techniky) 
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5.16 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

5.16.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa. Vnitřní i okolní svět poznávají 

prostřednictvím výtvarných činností a postupně si formují výtvarné myšlení. To je učí 

rozumět výtvarnému umění, jeho jazyku a významu a učí chápat výtvarnou kulturu jako 

nedílnou součást duchovního života a bohatství společnosti. Kultivuje schopnosti žáků. 

V tématických okruzích si žáci osvojují prostředky a postupy pro vyjádření emocí, 

pocitů, nálad, prožitků, představ a zkušeností. Cílem je naučit se umísťovat objekty a tělo v 

prostoru a ploše, zvládat výtvarné techniky a jejich kombinace (malbu, kresbu, koláže, 

grafiku, fotografii, elektronický obraz, písmo, tisk, reklamu), porovnávat a hodnotit 

výsledky tvůrčích činností vlastních i druhých, poznávat běžnou a uměleckou produkci a 

lidovou tvorbu. Učí se třídit výsledky vlastní tvůrčí činnosti pro prezentaci, vysvětlit 

vlastní tvůrčí záměr. 

Aktivity, které vycházejí ze vzdělávacího obsahu výtvarné výchovy, pomáhají 

utvářet kreativní stránku žáka a pochopení kontinuity proměn historické zkušenosti. 

Na druhém stupni základního vzdělávání se otvírá cesta širokému nazírání na kulturu 

umění. Žáci se učí chápat historické souvislosti, které ovlivňují umění a kulturu. Inspirací k 

výtvarným činnostem se stávají díla literární, dramatická, multimediální tvorba i samotné 

znakové systémy. Vzdělávací obsah předmětu se zaměřuje na posilování sebevědomí žáků, 

podněcování jejich zájmu o výtvarnou práci vhodnou volbou náročnějších úkolů a technik. 

Více se zaměřuje na přemýšlení, uvažování a dává větší prostor pro osobitý projev žáka. 

Při výtvarných činnostech dochází k rozvíjení smyslového vnímání, představivosti, 

zlepšování jemné motoriky, prostorového vidění a získávání všestranných výtvarných 

dovedností. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 1. a 2. stupni je 9 hodin. Tato dotace 

není posílena o hodinu z disponibilní časové dotace. 

1. ročník: 1 hodina týdně 

2. ročník: 1 hodina týdně 

3. ročník: 1 hodina týdně 

4. ročník: 1 hodina týdně 

5. ročník: 1 hodina týdně 

6. ročník: 1 hodina týdně 

7. ročník: 1 hodina týdně 

8. ročník: 1 hodina týdně, 

9. ročník: 1 hodina týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Výtvarná výchova přistupujeme 

individuálně k žákům se specifickými poruchami učení. 

Výuku ve třídě a počítačové učebně vhodně doplňují nástěnné obrazy k tématickým 

okruhům, obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové programy, filmy, vycházky, 

exkurze, besedy, výstavy. 
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5.16.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 
Výtvarná výchova pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 učitel se snaží o vytváření nových představ 

přirovnáváním a odvozováním od známých věcí. 

 vedeme žáky k samostatnému pozorování a 

vnímání reality a řešení výtvarných problémů 

 vedeme žáky k aktivnímu vizuálně obraznému 

vyjádření  

 rozvíjíme schopnost využití vlastních poznatků v 

dalších výtvarných činnostech 

 rozvíjíme schopnost zaujmout a vyjádřit vlastní 

postoj k vizuálně obraznému vyjádření 
 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 žáci se učí využívat maximálního počtu smyslů  

 v hodině vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali 

vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na 

základě podobnosti znaků a témat, které jsou 

zpracovány 

 otevíráme před žáky možnost volby vhodných 

výtvarných prostředků 

 rozvíjíme kritické myšlení při posuzování 

uměleckého díla i vlastní tvorby 

 podporujeme originální způsoby řešení ve 

výtvarném vyjadřování 

 vedeme žáky ke schopnosti řešit s nadhledem 

problémové situace 
 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 vedeme žáky k tomu, aby uměli prezentovat svoji 

práci ústně i písemně. Učíme žáky oceňovat 

dobré výkony spolužáků (diskuze a hodnocení 

hotových výrobků). 

 otevíráme žákům možnost přistupovat k umění a 

kultuře jako ke způsobu dorozumívaní 

 vedeme k osvojení schopnosti respektovat odlišné 

názory, diskutovat o nich 

 rozvíjíme dovednosti důležité pro vedení dialogu 

nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla, který je 

individuální 

 rozšiřujeme slovní zásobu žáků o odborné 

termíny z oblasti výtvarného umění 
 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 vedeme žáky k oceňování práce ostatních (při 

práci ve skupině) 

 předkládáme dostatečné množství příkladů pro 

vytváření potřeby pohybovat se v estetickém 

prostředí 

 vedeme k tvořivé práci ve skupině a ke kolegiální 

pomoci 
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KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 vedeme žáky k ochraně osobního a společné 

majetku a k respektování cizí práce 

 seznamujeme žáky s významnými výtvarnými 

díly a jejich autory 

 podchycujeme individuální zájmy žáků o kulturní 

dění a podporujeme je 
 
 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 seznamujeme žáky s možnými riziky úrazu a se 

zásadami bezpečnosti práce 

 s prací s různými materiály rozvíjíme jemnou a 

hrubou motoriku 

 umožňujeme rozvoj schopností potřebných 

k přípravě na budoucí povolání vedeme k 

osvojování výtvarných technik 

 vedeme k dodržování hygienických a 

bezpečnostních pravidel při tvorbě 

 vysvětlujeme žákům, jak správně používat 

výtvarné potřeby a jak o ně pečovat  

 snažíme se vést žáky k využití osvojených 

vědomostí, dovedností a návyků v budoucím 

životě, ve vztahu k prostředí, ve kterém se v 

budoucnu ocitnou 

 

 

5.16.3 Průřezová témata 

5.16.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

Kreativita 
INT - OSV – VV- 4. ročník -  Kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity) 

5.16.3.2 Výchova demokratického občana 

0 

5.16.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.16.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.16.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.16.3.6 Mediální výchova 

Tvorba mediálního sdělení 
INT - MEV - VV – 8. ročník - Tvorba mediálního sdělení (uplatnění a výběr výrazových  

    prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných  

    komunikačně vhodných sdělení) 
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 5.16.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 1. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Výtvarné osvojování skutečnosti  

 Seznamuje se s rozličnými 

postupy, technikami a 

nástroji 

 Náměty ze života dětí a 

dospělých 

 

  Ilustrace ke známým 

Pohádkám 
 

 Poznává různorodé přírodní 

a umělé materiály 

 Vlastní zážitky vyjádřené 

kresbou 

 

o Zvládá základní dovednosti 

pro vlastní tvorbu s 

přihlédnutím k 

individuálním schopnostem  

 Zobrazování předmětů denní 

potřeby 

 

   

 Dekorativní a prostorové práce  

 Rozpozná a pojmenuje 

základní barvy a tvary 
Kreslení  

 Používá měkký grafický 

materiál, voskové, suché 

pastely, tabulové křídy, 

prsty, měkké tužky 

 Voskové pastely  

 Zvládá základní dovednosti 

se štětcem a barvami 

 Suché pastely  

 Uplatňuje hru s barvou, 

rozpíjení, zapouštění 

 Tabulové křídy  

 Poznává základní vlastnosti 

plastických materiálů 

 Měkké tužky  

 Zvládá jednoduché 

rytmické řazení prvků, 

barevných ploch a tvarů 

 Slabé fixy  

  Prsty  

   

 Malování  

 Vystavuje své práce, podílí 

se na zlepšení prostředí 

školy 

 Základní dovednosti v práci 

štětcem a barvami 

 

  Hra s barvou  

   

 Prostorové vyjádření  

 Seznamuje se s ukázkami 

ilustrací dětských knih 

 Poznávání základních 

vlastností plastických 

materiálů 

 

  rozvíjení smyslu pro prostor  

   

 Dekorativní práce  

  Rozvíjení smyslu pro rytmus  

  Rytmické řazení barevných 

ploch a tvarů, otisků do 

plastických materiálů, 
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vystřihování, nalepování 

   

 Výtvarné umění a životní 

prostředí 

 

  Ochrana životního prostředí  

  Seznámení s ukázkami 

ilustrací dětských knih 

 

  Pěstování smyslu pro krásu 

přírody 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 2. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Výtvarné osvojování skutečnosti  

 Seznamuje se s rozličnými 

postupy, technikami a 

nástroji 

 Náměty ze života dětí a 

dospělých 

 

  Ilustrace ke známým 

pohádkám 
 

 Poznává různorodé přírodní 

a umělé materiály 

 Vlastní zážitky vyjádřené 

kresbou 

 

o Zvládá základní dovednosti 

pro vlastní tvorbu s 

přihlédnutím k 

individuálním schopnostem  

 Zobrazování předmětů denní 

potřeby 

 

   

 Dekorativní a prostorové práce  

 Rozpozná a pojmenuje 

základní barvy a tvary 
Kreslení  

 Používá měkký grafický 

materiál, voskové, suché 

pastely, tabulové křídy, 

prsty, měkké tužky 

 Voskové pastely  

 Zvládá základní dovednosti 

se štětcem a barvami 

 Suché pastely  

 Uplatňuje hru s barvou, 

rozpíjení, zapouštění 

 Tabulové křídy  

 Poznává základní vlastnosti 

plastických materiálů 

 Měkké tužky  

 Zvládá jednoduché 

rytmické řazení prvků, 

barevných ploch a tvarů 

 Slabé fixy  

  prsty  

   

 Malování  

 Vystavuje své práce, podílí 

se na zlepšení prostředí 

školy 

 Základní dovednosti v práci 

štětcem a barvami 

 

  Hra s barvou  

   

 Prostorové vyjádření  

 Seznamuje se s ukázkami 

ilustrací dětských knih 

 Poznávání základních 

vlastností plastických 

materiálů 

 

  Rozvíjení smyslu pro prostor  

   

 Dekorativní práce  

  Rozvíjení smyslu pro rytmus  

  Rytmické řazení barevných 

ploch a tvarů, otisků do 

plastických materiálů, 

vystřihování, nalepování 

 

 Výtvarné umění a životní  
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prostředí 
  Ochrana životního prostředí  

  Seznámení s ukázkami 

ilustrací dětských knih 

 

  Pěstování smyslu pro krásu 

přírody 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 3. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Výtvarné osvojování skutečnosti  

 Seznamuje se s rozličnými 

postupy, technikami a 

nástroji 

 Náměty ze života dětí a 

dospělých 

 

  Ilustrace ke známým 

pohádkám 

 

 Poznává různorodé přírodní 

a umělé materiály 

 Vlastní zážitky vyjádřené 

kresbou 

 

o Zvládá základní dovednosti 

pro vlastní tvorbu s 

přihlédnutím k 

individuálním schopnostem  

 Zobrazování předmětů denní 

potřeby 

 

   

 Dekorativní a prostorové práce  

 Rozpozná a pojmenuje 

základní barvy a tvary 
Kreslení  

 Používá měkký grafický 

materiál, voskové, suché 

pastely, tabulové křídy, 

prsty, měkké tužky 

 Voskové pastely  

 Zvládá základní dovednosti 

se štětcem a barvami 

 Suché pastely  

 Uplatňuje hru s barvou, 

rozpíjení, zapouštění 

 Tabulové křídy  

 Poznává základní vlastnosti 

plastických materiálů 

 Měkké tužky  

 Zvládá jednoduché 

rytmické řazení prvků, 

barevných ploch a tvarů 

 Slabé fixy  

  prsty  

   

 Malování  

 Vystavuje své práce, podílí 

se na zlepšení prostředí 

školy 

 Základní dovednosti v práci 

štětcem a barvami 

 

  Hra s barvou  

   

 Prostorové vyjádření  

 Seznamuje se s ukázkami 

ilustrací dětských knih 

 Poznávání základních 

vlastností plastických 

materiálů 

 

  Rozvíjení smyslu pro prostor  

   

 Dekorativní práce  

  Rozvíjení smyslu pro rytmus  

  Rytmické řazení barevných 

ploch a tvarů, otisků do 

plastických materiálů, 

vystřihování, nalepování 

 

 Výtvarné umění a životní  
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prostředí 
  Ochrana životního prostředí  

  Seznámení s ukázkami 

ilustrací dětských knih 

 

  Pěstování smyslu pro krásu 

přírody 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 4. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Výtvarné osvojování skutečnosti  

 Seznamuje se s rozličnými 

postupy, technikami a 

nástroji 

 Náměty ze života dětí a 

dospělých 

 

  Ilustrace ke známým 

pohádkám 

 

 Poznává různorodé přírodní 

a umělé materiály 

 Vlastní zážitky vyjádřené 

kresbou 

 

o Zvládá základní dovednosti 

pro vlastní tvorbu s 

přihlédnutím k 

individuálním schopnostem  

 Zobrazování předmětů denní 

potřeby 

 

   

 Dekorativní a prostorové práce  

 Rozpozná a pojmenuje 

základní barvy a tvary 
Kreslení  

 Používá měkký grafický 

materiál, voskové, suché 

pastely, tabulové křídy, 

prsty, měkké tužky 

 Voskové pastely INT - OSV - Kreativita 

(cvičení pro rozvoj 

základních rysů 

kreativity) 
 Zvládá základní dovednosti 

se štětcem a barvami 

 Suché pastely  

 Uplatňuje hru s barvou, 

rozpíjení, zapouštění 

 Tabulové křídy  

 Poznává základní vlastnosti 

plastických materiálů 

 Měkké tužky  

 Zvládá jednoduché 

rytmické řazení prvků, 

barevných ploch a tvarů 

 Slabé fixy  

  prsty  

   

 Malování  

 Vystavuje své práce, podílí 

se na zlepšení prostředí 

školy 

 Základní dovednosti v práci 

štětcem a barvami 

 

  Hra s barvou  

   

 Prostorové vyjádření  

 Seznamuje se s ukázkami 

ilustrací dětských knih 

 Poznávání základních 

vlastností plastických 

materiálů 

 

  Rozvíjení smyslu pro prostor  

   

 Dekorativní práce  

  Rozvíjení smyslu pro rytmus  

  Rytmické řazení barevných 

ploch a tvarů, otisků do 

plastických materiálů, 

vystřihování, nalepování 

 

 Výtvarné umění a životní  
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prostředí 
  Ochrana životního prostředí  

  Seznámení s ukázkami 

ilustrací dětských knih 

 

  Pěstování smyslu pro krásu 

přírody 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 5. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Výtvarné osvojování skutečnosti  

 Seznamuje se s rozličnými 

postupy, technikami a 

nástroji 

 Náměty ze života dětí a 

dospělých 

 

  Ilustrace ke známým 

pohádkám 

 

 Poznává různorodé přírodní 

a umělé materiály 

 Vlastní zážitky vyjádřené 

kresbou 

 

o Zvládá základní dovednosti 

pro vlastní tvorbu s 

přihlédnutím k 

individuálním schopnostem  

 Zobrazování předmětů denní 

potřeby 

 

   

 Dekorativní a prostorové práce  

 Rozpozná a pojmenuje 

základní barvy a tvary 
Kreslení  

 Používá měkký grafický 

materiál, voskové, suché 

pastely, tabulové křídy, 

prsty, měkké tužky 

 Voskové pastely  

 Zvládá základní dovednosti 

se štětcem a barvami 

 Suché pastely  

 Uplatňuje hru s barvou, 

rozpíjení, zapouštění 

 Tabulové křídy  

 Poznává základní vlastnosti 

plastických materiálů 

 Měkké tužky  

 Zvládá jednoduché 

rytmické řazení prvků, 

barevných ploch a tvarů 

 Slabé fixy  

  prsty  

   

 Malování  

 Vystavuje své práce, podílí 

se na zlepšení prostředí 

školy 

 Základní dovednosti v práci 

štětcem a barvami 

 

  Hra s barvou  

   

 Prostorové vyjádření  

 Seznamuje se s ukázkami 

ilustrací dětských knih 

 Poznávání základních 

vlastností plastických 

materiálů 

 

  Rozvíjení smyslu pro prostor  

   

 Dekorativní práce  

  Rozvíjení smyslu pro rytmus  

  Rytmické řazení barevných 

ploch a tvarů, otisků do 

plastických materiálů, 

vystřihování, nalepování 

 

 Výtvarné umění a životní  
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prostředí 
  Ochrana životního prostředí  

  Seznámení s ukázkami 

ilustrací dětských knih 

 

  Pěstování smyslu pro krásu 

přírody 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

 Prvky vizuálně obrazného 

vyjádření 

 

 Výtvarné vyjádření svých 

emocí, pocitů, nálad, prožitků, 

zkušeností představ, myšlenek, 

situací, událostí 

 

 Užívá linie, barvy, tvary a 

objekty na ploše i v 

prostoru, podle vlastního 

tvůrčího záměru, využívá 

jejich vlastnosti a vztahy, 

pojmenuje je ve výsledcích 

vlastní tvorby i tvorby 

ostatních a vnímá a 

porovnává jejich uplatnění 

v běžné a umělecké 

produkci 

 Analýza tvarů a prostorů  

  Tělo a prostor (pohyb)  

  Výtvarná linie a rytmizace v 

ploše 

 

  Hra s výtvarnými prvky a 

experimentování 

 

  Výběr a užití písma v praxi  

  Lidová tvorba a současné užité 

umění 

 

 Při vlastní tvorbě vychází 

ze svých zkušeností, 

představ a myšlenek, hledá 

a zvolí pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a 

postupy, zhodnotí a 

prezentuje výsledek své 

tvorby, porovnává jej s 

výsledky ostatních 

 Grafické techniky  

 Využití přírodních a 

netradičních materiálů 
 

  Rozlišování, porovnávání, 

třídění a hodnocení 

 

 Vnímá a porovnává 

výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádří 

své postřehy a pocity 

 Výběr a třídění vlast. tvořících 

činností pro prezentaci 

 

  Základní druhy výtvarného 

umění 

 

  Výtvarná výchova v 

praktickém životě (estetika, 

design) 

 

  Sebehodnocení  

  Sebeprosazení  

  Tolerance k odlišnému 

vnímání, empatie 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

 Prvky vizuálně obrazného 

vyjádření 

 

 Výtvarné vyjádření svých 

emocí, pocitů, nálad, prožitků, 

zkušeností představ, myšlenek, 

situací, událostí 

 

 Užívá linie, barvy, tvary a 

objekty na ploše i v 

prostoru, podle vlastního 

tvůrčího záměru, využívá 

jejich vlastnosti a vztahy, 

pojmenuje je ve výsledcích 

vlastní tvorby i tvorby 

ostatních a vnímá a 

porovnává jejich uplatnění 

v běžné a umělecké 

produkci 

 Analýza tvarů a prostorů  

  Tělo a prostor (pohyb)  

  Výtvarná linie a rytmizace v 

ploše 

 

  Hra s výtvarnými prvky a 

experimentování 

 

  Výběr a užití písma v praxi  

  Lidová tvorba a současné užité 

umění 

 

 Při vlastní tvorbě vychází 

ze svých zkušeností, 

představ a myšlenek, hledá 

a zvolí pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a 

postupy, zhodnotí a 

prezentuje výsledek své 

tvorby, porovnává jej s 

výsledky ostatních 

 Grafické techniky  

 Využití přírodních a 

netradičních materiálů 
 

  Rozlišování, porovnávání, 

třídění a hodnocení 

 

 Vnímá a porovnává 

výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádří 

své postřehy a pocity 

 Výběr a třídění vlast. tvořících 

činností pro prezentaci 

 

  Základní druhy výtvarného 

umění 

 

  Výtvarná výchova v 

praktickém životě (estetika, 

design) 

 

  Sebehodnocení  

  Sebeprosazení  

  Tolerance k odlišnému 

vnímání, empatie 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

 Prvky vizuálně obrazného 

vyjádření 

 

 Výtvarné vyjádření svých 

emocí, pocitů, nálad, prožitků, 

zkušeností představ, myšlenek, 

situací, událostí 

 

 Užívá linie, barvy, tvary a 

objekty na ploše i v 

prostoru, podle vlastního 

tvůrčího záměru, využívá 

jejich vlastnosti a vztahy, 

pojmenuje je ve výsledcích 

vlastní tvorby i tvorby 

ostatních a vnímá a 

porovnává jejich uplatnění 

v běžné a umělecké 

produkci 

 analýza tvarů a prostorů  

  Tělo a prostor (pohyb)  

  Výtvarná linie a rytmizace v 

ploše 

 

  Hra s výtvarnými prvky a 

experimentování 

 

  Výběr a užití písma v praxi  

  Lidová tvorba a současné užité 

umění 
INT - MEV - Tvorba 

mediálního sdělení 

(uplatnění a výběr 

výrazových prostředků a 

jejich kombinací pro 

tvorbu věcně správných 

komunikačně vhodných 

sdělení) 

 Při vlastní tvorbě vychází 

ze svých zkušeností, 

představ a myšlenek, hledá 

a zvolí pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a 

postupy, zhodnotí a 

prezentuje výsledek své 

tvorby, porovnává jej s 

výsledky ostatních 

 Grafické techniky 

 Využití přírodních a 

netradičních materiálů 

  Rozlišování, porovnávání, 

třídění a hodnocení 

 

 Vnímá a porovnává 

výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádří 

své postřehy a pocity 

 Výběr a třídění vlast. tvořících 

činností pro prezentaci 

 

  Základní druhy výtvarného 

umění 

 

  Výtvarná výchova v 

praktickém životě (estetika, 

design) 

 

  Sebehodnocení  

  Sebeprosazení  

  Tolerance k odlišnému 

vnímání, empatie 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Uplatňuje základní 

dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci 

vlastního tvůrčího záměru 

 Prvky vizuálně obrazného 

vyjádření 

 

 Výtvarné vyjádření svých 

emocí, pocitů, nálad, prožitků, 

zkušeností představ, myšlenek, 

situací, událostí 

 

 Užívá linie, barvy, tvary a 

objekty na ploše i v 

prostoru, podle vlastního 

tvůrčího záměru, využívá 

jejich vlastnosti a vztahy, 

pojmenuje je ve výsledcích 

vlastní tvorby i tvorby 

ostatních a vnímá a 

porovnává jejich uplatnění 

v běžné a umělecké 

produkci 

 Analýza tvarů a prostorů  

  Tělo a prostor (pohyb)  

  Výtvarná linie a rytmizace v 

ploše 

 

  Hra s výtvarnými prvky a 

experimentování 

 

  Výběr a užití písma v praxi  

  Lidová tvorba a současné užité 

umění 

 

 Při vlastní tvorbě vychází 

ze svých zkušeností, 

představ a myšlenek, hledá 

a zvolí pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a 

postupy, zhodnotí a 

prezentuje výsledek své 

tvorby, porovnává jej s 

výsledky ostatních 

 Grafické techniky  

 Využití přírodních a 

netradičních materiálů 
 

  Rozlišování, porovnávání, 

třídění a hodnocení 

 

 Vnímá a porovnává 

výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádří 

své postřehy a pocity 

 Výběr a třídění vlast. tvořících 

činností pro prezentaci 

 

  Základní druhy výtvarného 

umění 

 

  Výtvarná výchova v 

praktickém životě (estetika, 

design) 

 

  Sebehodnocení  

  Sebeprosazení  

  Tolerance k odlišnému 

vnímání, empatie 
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ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 

Vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“ je zaměřena na preventivní ochranu zdraví. 

Vede žáky ke zdravému způsobu života, jeho zlepšení a posílení. Žáci si upevňují 

hygienické, stravovací, pracovní i jiné návyky, rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci, 

dovednosti odmítat škodlivé látky a předcházet úrazům. Vede je k pochopení hodnoty 

zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů spojených s poškozováním zdraví a 

povinností péče o své zdraví v přiměřené míře věku a schopnostem. Získané poznatky 

využívají v každodenním životě. Respektují osobnost žáků. Vzdělávací obsah oblasti se 

prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. 

Vzdělávací oblast realizujeme ve vzdělávacích oborech – Výchova ke zdraví a 

Tělesná výchova. 

 

 

5.17 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

5.17.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Ve výuce převažují aktivizující metody a formy, které posilují zdravé sebevědomí 

žáků, zvyšují odolnost vůči stresům a přispívají k utváření vlastních názorů a k volbě 

správného rozhodování (dialog, diskuse, řešení problému, praktická cvičení – první pomoc, 

audiovizuální technika, PC programy, exkurze, besedy s odborníky – ČČK). 

Výchova ke zdraví svým pojetím a obsahem otevírá prostor pro lepší porozumění 

základním potřebám zdravého vývoje člověka, pro osvojení vybraných poznatků a 

některých praktických zdravotně preventivních dovedností. Vytváří tak u žáků 

předpoklady pro odpovídající postavení ,,zdraví“ v jejich žebříčku hodnot. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je rozdělen na šest 

tématických okruhů. 

1. V tématickém okruhu Vztahy mezi lidmi a formy soužití si žáci osvojují vztahy 

ve dvojici a vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity. 
 

2. V tématickém okruhu Změny v životě člověka a jejich reflexe si žáci uvědomují 

vývojové změny v dětství, pubertě, dospívání, učí se poznatky o sexuálním 

dospívání, reprodukčním zdraví a prevenci rizikového chování, základům péče o 

dítě. 
 

3. V tématickém okruhu Zdravý způsob života a péče o zdraví si žáci osvojují 

zásady zdravé výživy, tělesné a duševní hygieny, co je režim dne, zásady ochrany 

před přenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy. 
 

4. V tématickém okruhu Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence se žáci učí 

rozpoznat. stres a jeho vztah ke zdraví, civilizační choroby, auto-destruktivní 

závislosti, skryté faktory a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální 

kriminalitu. Pravidla bezpečného chování, nebezpečí manipulativní reklamy a 

informací. 
 

5. V tématickém okruhu Podpora zdraví se žáci seznamují s podporou zdraví a jejími 

formami. 
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6. V tématickém okruhu Osobnostní a sociální rozvoj se žáci učí pojmy sebepoznání 

a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace činností a chování, psychohygiena, 

mezilidské vztahy a komunikace a morální rozvoj. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na 2. stupni jsou 2 hodiny. Tato dotace 

není posílena o hodinu z disponibilní časové dotace. 

8. ročník: 1 hodina týdně 

9. ročník: 1 hodina týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví přistupujeme 

individuálně k žákům se specifickými poruchami učení. 

Výuka probíhá ve třídě, vhodně doplňují nástěnné obrazy k tématickým okruhům, 

obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové programy, filmy, vycházky, exkurze, 

besedy, výstavy. Využíváme různé formy práce. Důraz je kladen na aktivitu jedince i 

kolektivu. 

 

 

5.17.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 
Výchova ke zdraví pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 předkládáme žákům dostatek informačních zdrojů 

s tématikou ochrany zdraví, zdravého životního 

stylu, péče o zdraví 

 vedeme žáky k rozpoznávání základních situací 

ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i 

druhých a osvojování poznatků a dovedností jim 

předcházet 

 žáci se učí poznávat smysl a cíl aktivit a činností 

vedoucích ke kladnému vztahu ke svému zdraví i 

zdraví ostatních celoživotně 

 učí se plánovat činnost a v projevu užívat správné 

terminologie 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 vedeme žáky k porovnávání odborných názorů, 

mediálních tvrzení a vlastních praktických 

zkušeností o člověku, jeho zdraví 

 vedeme je k vyvozování optimálních praktických 

postupů v rámci svých možností 

 podněcujeme žáky k argumentaci 

 vzbuzujeme zájem o daný obor 

 vedeme žáky k aktivnímu získávání informací 

 žáci se učí rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti, 

vnímat různé problémové situace a správně je 

řešit 
 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 nabízíme žákům dostatek možností k porozumění 

textů, obrazových materiálů souvisejících se 

stavbou lidského těla, funkcemi orgánů 
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 realizace modelových situací zaměřených na 

nácvik komunikace při problémech (linka důvěry) 

 vedeme žáky k formulování vlastních názorů na 

problematiku zdraví 

 vytváříme příležitosti na relevantní komunikace 

mezi žáky 

 vedeme je k uplatňování bezpečného a 

odpovědného sexuálního chování s ohledem na 

zdraví a etické partnerské vztahy 

 žáci se učí srozumitelnému ústnímu projevu, 

zapojovat se do diskuzí, které je nutí 

komunikovat a popisovat svou činnost 
 
 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 vyžadujeme od žáků dodržování pravidel 

slušného chování 

 vedeme žáky k dodržování zásad zdravého 

způsobu života a ochrany zdraví a k postupnému 

uplatňování preventivních činností podporujících 

zdraví 

 učíme žáky naslouchat a co nejlépe porozumět 

obsahu sdělení  

 učíme žáky formulovat a obhajovat vlastní názory 

 vedeme žáky k respektování názorů druhých 

 vedeme žáky  chápání fyziologických, 

psychických i sociálních změn spojených 

s dopíváním 

 pomáháme žákům orientovat se v obtížných 

situacích jejich objasňováním, rozborem a 

případných hledáním řešení 

 žáci se učí práci v týmu, vzájemné pomoci, umět 

jí poskytnout nebo o ní požádat  

 respektovat práci druhého, prezentovat 

dovednosti 
 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 nabízíme žákům dostatek příležitostí k pochopení 

práv a povinností souvisejících se zdravím, 

partnerskými i rodinnými vztahy (dodržování a 

porušování) 

 pořádáním besed s odborníky vedeme žáky 

k pochopení významu zdraví a seznamujeme je 

s důsledky zneužívání návykových látek 

 snažíme se být žákům příkladem v dodržování 

zdravého životního stylu 

 vedeme žáky k utváření pevných hodnotových 

postojů ve prospěch svého zdraví 

 vedeme žáky k odmítání škodlivých látek 

neslučitelných se zdravím 

 žáci se učí respektovat rozdíly kulturní odlišnosti 

ve skupině, názory druhých, rozhodovat se v 

zájmu podpory a ochrany zdraví všech 
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KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 podněcujeme u žáků zájem o různé volnočasové 

aktivity 

 žáci se učí aktivně zapojovat do činností, zvládat 

hodnocení a sebehodnocení 

 využívat dovednosti a znalosti v praktickém 

životě 

 

 

5.17.3 Průřezová témata 

5.17.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

0 

5.17.3.2 Výchova demokratického občana 

0 

5.17.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.17.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.17.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.17.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.17.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   

 Vztahy mezi lidmi a formy 

soužití 

 

 Chápe význam dobrého 

soužití mezi vrstevníky i 

členy rodiny 

 Vztahy ve dvojici – 

kamarádství, přátelství, láska 

 

   

 Změny v životě člověka a jejich 

reflexe 

 

 Uvědomuje si základní 

životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se 

zdravím 

 Dětství, puberta, dospívání  

 Projevuje zdravé 

sebevědomí a preferuje ve 

styku s vrstevníky pozitivní 

životní cíle, hodnoty a 

zájmy 

 Sexuální dospívání a 

reprodukční zdraví 
 

   

 Osobnostní a sociální rozvoj  

  Sebepoznání a sebepojetí 

(vztah k sobě samému, 

k druhým lidem, zdravé a 

vyrovnané sebepojetí) 

 

   

 Zdravý způsob života a péče o 

zdraví 

 

 Respektuje zdravotní stav 

svůj i svých vrstevníků a 

v rámci svých možností 

usiluje o aktivní podporu 

zdraví 

 Tělesná a duševní hygiena 

(zásady osobní, intimní a 

duševní hygieny, otužování, 

význam pohybu) 

 

 Dodržuje správné 

stravovací návyky a v rámci 

svých možností uplatňuje 

zásady správné výživy a 

zdravého stravování 

 Výživa a zdraví (zásady 

zdravého stravování, vliv 

životních podmínek, druhy 

výživy, poruchy příjmu 

potravy) 

 

   

 Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

 

 Uplatňuje způsoby 

bezpečného chování 

v sociálním kontaktu 

s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými 

lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a 

v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc 

 Stres a jeho vztah ke zdraví 

(relaxační a regenerační 

techniky posilování duševních 

odolností) 
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 Osobnostní a sociální rozvoj  

  Seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování (cvičení 

sebereflexe, sebekontroly, 

zvládání problémových situací, 

stanovení cílů a kroků 

k dosažení) 

 

   

 Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

 

 Uplatňuje osvojené sociální 

dovednosti při kontaktu se 

sociálně patologickými jevy 

 Civilizační choroby (zdravotní 

rizika, preventivní a lékařská 

péče) 

 

 Zaujímá odmítavé postoje 

ke všem formám brutality a 

násilí 

 Skryté formy a stupně 

individuálního násilí a 

zneužívání, sexuální 

kriminalita (šikana a jiné 

projevy násilí) 

 

 Dá do souvislosti zdravotní 

a psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním 

návykových látek a 

provozováním hazardních 

her 

 Auto-destruktivní závislosti 

(zneužívání návykových látek, 

patologické hráčství, 

náboženské sekty) 

 

 Pochopí souvislosti mezi 

konzumací návykových 

psychoaktivních látek a 

poškozováním zdraví a 

životního stylu 

  

 Ví o centrech odborné 

pomoci a vyhledá a použije 

jejich telefonní čísla 

  

 Chová se odpovědně při 

mimořádných událostech a 

prakticky využívá základní 

znalosti první pomoci při 

likvidaci následků 

hromadného zasažení 

obyvatel 

 Ochrana člověka za 

mimořádných událostí (živelné 

pohromy, terorismus) 
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   

 Vztahy mezi lidmi a formy 

soužití 

 

 Chápe význam dobrého 

soužití mezi vrstevníky i 

členy rodiny 

 Vztahy a pravidla soužití 

v prostředí komunikát – 

(rodina, škola, vrstevnická 

skupina, zájmová skupina) 

 

   

 Změny v životě člověka a jejich 

reflexe 

 

 Uvědomuje si základní 

životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se 

zdravím 

 Základy péče o dítě  

   

 Podpora zdraví  

 Projevuje zdravé 

sebevědomí a preferuje ve 

styku s vrstevníky pozitivní 

životní cíle, hodnoty a 

zájmy 

 Podpora zdraví a její formy 

(prevence, působení prostředí, 

chování a odpovědnost 

jedince) 

 

   

 Osobnostní a sociální rozvoj  

  Mezilidské vztahy a 

komunikace (respektování 

sebe sama i druhých, přijímání 

názoru, rozvíjení komunikace, 

podporování dobrých vztahů) 

 

  Morální rozvoj (rozvíjení 

rozhodovacích dovedností pro 

řešení problémů, pomáhající a 

prosociální chování) 

 

 Respektuje zdravotní stav 

svůj i svých vrstevníků a 

v rámci svých možností 

usiluje o aktivní podporu 

zdraví 

 Psychohygiena (sociální 

dovednosti předcházení a 

zvládání stresu) 

 

   

 Zdravý způsob života a péče o 

zdraví 

 

 Dodržuje správné 

stravovací návyky a v rámci 

svých možností uplatňuje 

zásady správné výživy a 

zdravého stravování 

 Režim dne  

 Uplatňuje způsoby 

bezpečného chování 

v sociálním kontaktu 

s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými 

lidmi, v konfliktních a 

 Ochrana před přenosnými i 

nepřenosnými chorobami, 

chronickým onemocněním a 

úrazy (bezpečné způsoby 

chování, preventivní a lékařská 

péče) 
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krizových situacích a 

v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc 

   

 Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

 

  Bezpečné chování 

(komunikace s vrstevníky a 

neznámými lidmi) 

 

  Pohyb v rizikovém prostředí 

(konfliktní a krizové situace) 

 

 Uplatňuje osvojené sociální 

dovednosti při kontaktu se 

sociálně patologickými jevy 

 Manipulativní reklama a 

informace (reklamní vlivy a 

působení médií) 

 

 Zaujímá odmítavé postoje 

ke všem formám brutality a 

násilí 

 Skryté formy a stupně 

individuálního násilí a 

zneužívání (formy sexuálního 

zneužívání dětí, komunikace se 

službami odborné pomoci) 

 

 Dá do souvislosti zdravotní 

a psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním 

návykových látek a 

provozováním hazardních 

her 

  

 Pochopí souvislosti mezi 

konzumací návykových 

psychoaktivních látek a 

poškozováním zdraví a 

životního stylu 

  

 Ví o centrech odborné 

pomoci a vyhledá a použije 

jejich telefonní čísla 

  

 Chová se odpovědně při 

mimořádných událostech a 

prakticky využívá základní 

znalosti první pomoci při 

likvidaci následků 

hromadného zasažení 

obyvatel 

 Dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

(bezpečné prostředí ve škole) 

 

  Ochrana zdraví při různých 

činnostech 
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5.18 TĚLESNÁ VÝCHOVA 

5.18.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Nejdůležitější náplní předmětu „Tělesná výchova“ je umožňovat žákům poznat 

jejich vlastní pohybové možnosti a přednosti, ale i pohybová a zdravotní omezení. Poznat 

je a rozumět jim, respektovat je u sebe i druhých a aktivně je využívat a cíleně ovlivňovat. 

Tělesná výchova vede žáky od spontánního pohybu ke konkrétní pohybové činnosti 

až k vlastní sportovní seberealizaci v oblíbeném sportovním odvětví nebo v jiné pohybové 

aktivitě. Žáci jsou vedeni ke zvládnutí a využívání nejrůznějšího sportovního náčiní a 

nářadí. Učí se rozličným pohybovým dovednostem v různých prostředích. Takový vztah k 

pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného 

prožitku z pohybového výkonu. 

Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými 

účinky, kdy si zvykají na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, 

překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti, jistou míru 

kolektivní spolupráce, a tudíž připravují žáka, mimo jiné, na snazší začlenění se do 

kolektivu i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků. V hodinách jsou 

žáci seznamováni s principy a pravidly mnoha sportovních her a činností a v neposlední 

řadě ctění a dodržování zásad fair play.  

 

Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova je věnována zvýšená pozornost 

bezpečnosti žáků, kterou učitel zajišťuje svou neustálou přítomností, vhodnou organizací, 

volbou odpovídajících činností a metod výuky, poučením žáků o možnostech nebezpečí, 

zabezpečení dopomoci a záchrany, kontrolou vhodných podmínek pro pohybové činnosti, 

kontrolou oblečení a obutí žáků. 

V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části 

hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění – relaxaci.  

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova je rozdělen na tři tématické 

okruhy: 

 

1. V tématickém okruhu Činnosti ovlivňující zdraví si žáci upevňují poznatky o 

významu pohybu pro zdraví, rozvíjejí rychlostní , vytrvalostní a koordinační 

schopnosti. Učí se ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a 

pohybové omezení. Využívají průpravná, kondiční a vyrovnávací cvičení. Upevňují 

si hygienické návyky, prakticky improvizované ošetření a první pomoc raněnému. 
 

2. V tématickém okruhu Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností žáci 

využívají pohybových her, úpolových cvičení, prohlubují dovednosti v gymnastice, 

atletice, rytmických cvičeních a sportovních kolektivních hrách. Rozvíjejí poznatky 

z turistiky a pohybu v přírodě. 
 

3. V tématickém okruhu Činnosti podporující pohybové učení si žáci upevňují 

povely, signály, značky a vzájemnou komunikaci, organizaci pohybových činností, 

poznatky o současném sportu, pravidla her, zásady chování při hře, měření 

výkonnosti. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na1. a 2. stupni jsou 27 hodin. Tato dotace 

není posílena o hodinu z disponibilní časové dotace. 
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1. ročník: 3 hodiny týdně 

2. ročník: 3 hodiny týdně 

3. ročník: 3 hodiny týdně 

4. ročník: 3 hodiny týdně 

5. ročník: 3 hodiny týdně 

6. ročník: 3 hodiny týdně 

7. ročník: 3 hodiny týdně 

8. ročník: 3 hodiny týdně, 

9. ročník: 3 hodiny týdně 

 

Ve všech částech vyučovacího předmětu Tělesná výchova přistupujeme individuálně 

k žákům se specifickými poruchami učení. 

Výuka probíhá v plně vybavené tělocvičně, ve třídě, vhodně doplňují nástěnné 

obrazy k tématickým okruhům, obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové 

programy, filmy, vycházky, exkurze, besedy, výstavy. V hodinách tělesné výchovy je 

využíváno venkovní školní hřiště. 

 

 

5.18.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná 
výchova pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 žáci používají základní tělocvičné názvosloví 

 učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo 

popisu cvičení 

 změří základní pohybové výkony a porovnají je 

s předchozími 

 orientují se v informačních zdrojích o aktivitách 

sportovních akcí 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za tělesné a 

duševní zdraví 

 motivujeme je pro celoživotní aktivní pohyb 

 vedeme žáky k poznávání vlastních pohybových 

 schopností a jejich individuální rozvoj 

 sledujeme systematicky vývoj jejich fyzické 

zdatnosti 

 uplatňujeme individuální přístup 

 používáme při hodnocení prvky pozitivní 

motivace 

 vytváříme vědomí souvislosti mezi tělesným 

pohybem a psychickou pohodou 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 žáci se učí rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti, 

k vytrvalosti 

 uplatňují zásady bezpečného chování ve 

sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci 

úrazu spolužáka 

 řeší problémy v souvislosti s nesportovním 

chováním, nevhodným sportovním prostředím a 

nevhodným sportovním náčiním a nářadím. 
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 podněcujeme žáky k tvořivosti, k logickému 

uvažování a k řešení problémů při tělesném 

pohybu 

 vedeme žáky k přemýšlení o problému při 

pohybových činnostech a hledáme tréninkovou 

cestu k jeho odstranění 

 hledáme vhodnou taktiku v individuálních i 

kolektivních sportech  

 podporujeme týmovou spolupráci 
 
 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 žáci se učí přesnému tělocvičnému vyjadřování 

 žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 učí se reagovat na základní povely a pokyny a 

sami je i dávají 

 zorganizují jednoduché pohybové soutěže, 

činnosti a jejich varianty 

 vedeme žáky k otevřené asertivní komunikaci při 

sportování 

 podněcujeme žáky k diskuzi 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 netolerujeme hrubé a vulgární projevy žáků 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace i v 

obtížných situacích 

 vedeme žáky k jednání v duchu fair play 
 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 žáci respektují pravidla, posilují sebeovládání, 

poznávají 

 žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair-play 

 dodržují pravidla, označí přestupky 

 respektují opačné pohlaví 

 zvládají pohybové činnosti ve skupině. 

 uplatňujeme individuální přístup 

 prezentujeme dosažené výkony žáků 

 vedeme žáky k pozitivní reprezentaci své osoby i 

školy 

 snažíme se u žáků rozvíjet schopnost 

spolupracovat, respektovat výkon vlastní i 

druhých 

 učíme žáky sportovat v týmu 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé 

role 

 netolerujeme projevy rasismu 

 prezentujeme a podporujeme myšlenku 

olympijského hnutí 
 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 žáci se dokáží chovat podle pokynů učitele, 

chrání své zdraví i životní prostředí 

 podílí se na realizaci pravidelného pohybové 
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režimu a projevují přiměřenou samostatnost a 

vůli pro zlepšení své zdatnosti 

 spojují svou pohybovou činnosti se zdravím, 

zařazují si do vlastního pohybového režimu 

korektivní cvičení 

 jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí 

cvičení, učí se být ohleduplní a taktní 

 vychováváme žáky jako svobodné, zodpovědné a 

ohleduplné bytosti respektující práva druhých a 

uplatňující svá práva při všech tělesných 

projevech 

 vytváříme návyky zdravého životního stylu 

 upozorňujeme žáky na nebezpečí a škodlivost 

drog při sportu 

 netolerujeme šikanu 

 dbáme na dodržování pravidel společenského 

chování při tělesné výchově 

 snažíme se zjistit a pokud možno odstranit příčinu 

při kázeňských problémech 

 dbáme na dodržování hygieny při tělesných 

aktivitách 

 uplatňujeme v hodnocení prvky pozitivní 

motivace 

 podporujeme aktivní sportování 
 
 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 žáci dodržují zásady bezpečnosti a ochrany 

životního prostředí uplatňují je při 

tělovýchovných činnostech. 

 žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních 

zásad hygieny a bezpečnosti pohybových 

činnostech v běžném životě 

 učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní. 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k pohybové 

činnosti 

 pomáháme jim při volbě jejich budoucího 

povolání z hlediska tělesné a zdravotní zdatnosti 

 měníme podmínky pohybových činností, a tím 

žákům pomáháme při adaptaci na nová prostředí 

 dodržujeme důsledně organizační a bezpečnostní 

zásady při pohybových činnostech ve známém i 

cizím prostředí 

 dodržujeme dohodnutá pravidla ve sportu i 

v běžném životě 

 

 

5.18.3 Průřezová témata 

5.18.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

Psychohygiena 
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INT - OSV – Tv – 6 . ročník -  Psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli a  

    dobrý vztah k sobě samému) 
 

Spolupráce a soutěživost 
INT - OSV – Tv – 6 . ročník -  Spolupráce a soutěživost (rozvoj individuálních dovedností pro 

    spolupráci /nesouhlas, odpor apod., dovednost odstoupit od  

    vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod./) 

5.18.3.2 Výchova demokratického občana 

0 

5.18.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.18.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.18.3.5 Environmentální výchova 

0 

5.18.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.18.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA – 1. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Atletika  

 Uplatňuje pravidla 

bezpečnosti při atletické 

činnosti, za pomoci učitele 

je dodržuje 

 Základy bezpečnosti při 

atletických činnostech 

 

  Zjednodušené startovní povely 

a signály 
 

 Dovede se samostatně 

převléct do cvičebního 

úboru 

 Vhodné oblečení pro atletické 

činnosti 

 

   

 Běh  

 Reaguje na základní 

pokyny, signály a gesta 

učitele 

  

 Podle svých schopností se 

snaží o správnou techniku 

běhu, skoku do dálky a 

hodu míčkem 

 Průpravná cvičení  

  Pohybové hry pro rozvoj 

běžecké rychlosti 

 

 Uplatňuje pravidla 

správného chování v 

přírodě a její ochrany a 

pravidla PO  

 Základy nízkého startu  

  Rychlý běh do 30m  

 Uplatňuje pravidla 

bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních 

 Motivovaný běh v terénu podle 

úrovně žáků 

 

  Chůze v terénu  

   

 Skok  

 Zvládá pasivně základní 

pojmy osvojených cviků 

 Průpravná odrazová cvičení 

 

 

 Zvládá soustředit se na 

cvičení 

 Skok do dálky z místa  

 Zvládá kotoul vpřed, vzad   

   

 Hod  

o Zvládá základy chůze na 

lavičce s dopomocí učitele 

o Hod míčkem z místa 

 

 

   

 Gymnastika  

  Základní cvičební polohy, 

postoje, pohyby paží, rukou, 

trupu 

 

  Názvy používaného náčiní a 

nářadí 
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  Průpravná cvičení pro 

zvládnutí kotoulu vpřed 

 

  Kotoul vzad  

  Chůze s dopomocí na lavičce  

   

 Pohybové a sportovní hry  

 Uvědomuje si různá 

nebezpečí při hrách a snaží 

se jim za pomoci učitele 

zabránit 

 Základní organizační povely 

pro realizaci her 

 

 Zvládá některé pohybové 

hry 

 Bezpečnost při různých 

druzích her a různých 

podmínkách 

 

 Zvládá základní způsoby 

házení a chytání míče 

 Držení míče jednoruč a 

obouruč 

 

 Snaží se o správné držení 

těla 

 

 Manipulace s míčem 

odpovídající velikosti a 

hmotnosti 

 

 Má osvojeny základní 

způsoby lokomoce a 

prostorové orientace podle 

individuálních předpokladů  

 Základní sportovní hry 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 2. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Atletika  

 Uplatňuje pravidla 

bezpečnosti při atletické 

činnosti, za pomoci učitele 

je dodržuje 

 Základy bezpečnosti při 

atletických činnostech 

 

 Dovede se samostatně 

převléct do cvičebního 

úboru 

 Zjednodušené startovní povely 

a signály 
 

 Reaguje na základní 

pokyny, signály a gesta 

učitele 

 Vhodné oblečení pro atletické 

činnosti 

 

   

 Běh  

 Podle svých schopností se 

snaží o správnou techniku 

běhu, skoku do dálky a 

hodu míčkem 

 Průpravná cvičení  

  Pohybové hry pro rozvoj 

běžecké rychlosti 

 

 Uplatňuje pravidla 

správného chování v 

přírodě a její ochrany a 

pravidla PO  

 Základy nízkého startu  

  Rychlý běh do 40m  

 Uplatňuje pravidla 

bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních 

 Motivovaný běh v terénu podle 

úrovně žáků 

 

 Zvládá pasivně základní 

pojmy osvojených cviků 

 Chůze v terénu  

   

 Skok  

 Zvládá soustředit se na 

cvičení 

 Průpravná odrazová cvičení 

 

 

 Zvládá kotoul vpřed, vzad  Skok do dálky z místa  

 Zvládá základy chůze na 

lavičce s dopomocí učitele 

  

   

 Hod  

  Hod míčkem z místa  

   

 Gymnastika  

  Základní cvičební polohy, 

postoje, pohyby paží, rukou, 

trupu 

 

  Názvy používaného náčiní a 

nářadí 

 

  Průpravná cvičení pro 

zvládnutí kotoulu vpřed 

 

  Kotoul vzad  

  Obměny chůze po lavičce  
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 Pohybové a sportovní hry  

 Uvědomuje si různá 

nebezpečí při hrách a snaží 

se jim za pomoci učitele 

zabránit 

 Základní organizační povely 

pro realizaci her 

 

 Zvládá některé pohybové 

hry 

 Bezpečnost při různých 

druzích her a různých 

podmínkách 

 

 Zvládá základní způsoby 

házení a chytání míče 

 Držení míče jednoruč a 

obouruč 

 

 Snaží se o správné držení 

těla 

 

 Manipulace s míčem 

odpovídající velikosti a 

hmotnosti 

 

 Má osvojeny základní 

způsoby lokomoce a 

prostorové orientace podle 

individuálních předpokladů  

 Základní sportovní hry 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 3. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Atletika  

 Uplatňuje pravidla 

bezpečnosti při atletické 

činnosti, za pomoci učitele 

je dodržuje 

 Základy bezpečnosti při 

atletických činnostech 

 

 Dovede se samostatně 

převléct do cvičebního 

úboru 

 Zjednodušené startovní povely 

a signály 
 

 Reaguje na základní 

pokyny, signály a gesta 

učitele 

 Vhodné oblečení pro atletické 

činnosti 

 

   

 Běh  

 Podle svých schopností se 

snaží o správnou techniku 

běhu, skoku do dálky a 

hodu míčkem 

 Průpravná cvičení  

 Uplatňuje pravidla 

správného chování v 

přírodě a její ochrany a 

pravidla PO 

 Pohybové hry pro rozvoj 

běžecké rychlosti 

 

  Základy nízkého startu  

 Uplatňuje pravidla 

bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních 

 Rychlý běh do 50m  

  Motivovaný běh v terénu podle 

úrovně žáků 

 

 Zvládá pasivně základní 

pojmy osvojených cviků 

 Chůze v terénu  

   

 Skok  

 Zvládá soustředit se na 

cvičení 

 Průpravná odrazová cvičení 

 

 

 Zvládá kotoul vpřed, vzad  Skok do dálky z místa  

 Zvládá základy chůze na 

lavičce s dopomocí učitele 

  

   

 Hod  

  Hod míčkem z místa  

   

 Gymnastika  

  Základní cvičební polohy, 

postoje, pohyby paží, rukou, 

trupu 

 

  Názvy používaného náčiní a 

nářadí 

 

  Průpravná cvičení pro 

zvládnutí kotoulu vpřed 

 

  Kotoul vzad  

  Chůze na lavičce bez pomoci  
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obměny chůze 

   

 Pohybové a sportovní hry  

 Uvědomuje si různá 

nebezpečí při hrách a snaží 

se jim za pomoci učitele 

zabránit 

 Základní organizační povely 

pro realizaci her 

 

 Zvládá některé pohybové 

hry 

 Bezpečnost při různých 

druzích her a různých 

podmínkách 

 

 Zvládá základní způsoby 

házení a chytání míče 

 Držení míče jednoruč a 

obouruč 

 

 Snaží se o správné držení 

těla 

 

 Manipulace s míčem 

odpovídající velikosti a 

hmotnosti 

 

 Má osvojeny základní 

způsoby lokomoce a 

prostorové orientace podle 

individuálních předpokladů  

 Základní sportovní hry 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 4. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Získává pomocí herních 

aktivit kladný postoj k 

motorického učení a 

pohybovým aktivitám, 

snaží začlenit pohyb do 

denního režimu 

 Spontánní pohybové činnosti a 

hry (hry s míčem, honičky, 

soutěže) 

 

 

 Dodržuje pravidla her a 

jedná v duchu ,,Fair play" 

 Pravidla osvojovaných her a 

soutěží, chování fair play 
 

   
 Gymnastika  
 Reaguje na základní povely 

a pokyny k činnosti 

 Akrobacie 

 
 

  Přeskoky  
  Hrazda  
 Osvojuji si základní 

hygienické návyky při 

pohybových aktivitách 

 Kruhy 

 
 

 Zlepšuje svou tělesnou 

kondici, pohybový projev a 

držení těla 

 Šplh s přírazem 

 
 

 Zvládá podle pokynů 

základní přípravu na 

pohybovou činnost 

  

   
 Sportovní hry (s přihlédnutím 

mentálnímu postižení a 

pohybovým možnostem žáků) 

 

 Využívá cviky pro 

uklidnění organismu a 

protažení svalů 

  

 Zdokonaluje pohybové 

dovednosti podle svých 

individuálních možností 

 Vybíjená, fotbal, florbal, 

přehazovaná 
 

   
 Atletické činnosti  
  Běhy  
  Skok do dálky  
  Hod míčkem  
  Skok do výšky  
  Poznatky z Tv, hygiena a 

bezpečnost 
 

  Základní organizační činnosti 

na smluvené signály 
 

  Turistika a pobyt v přírodě  
 Dodržuje základní zásady 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech 

 První pomoc při drobném 

poranění 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 5. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Získává pomocí herních 

aktivit kladný postoj k 

motorického učení a 

pohybovým aktivitám, 

snaží začlenit pohyb do 

denního režimu 

 Spontánní pohybové činnosti a 

hry (hry s míčem, honičky, 

soutěže) 

 

 

 Dodržuje pravidla her a 

jedná v duchu ,,Fair play" 

 Pravidla osvojovaných her a 

soutěží, chování fair play 
 

   
 Gymnastika  
 Reaguje na základní povely 

a pokyny k činnosti 

 Akrobacie 

 
 

  Přeskoky  
  Hrazda  
 Osvojuji si základní 

hygienické návyky při 

pohybových aktivitách 

 Kruhy 

 
 

 Zlepšuje svou tělesnou 

kondici, pohybový projev a 

držení těla 

 Šplh s přírazem 

 
 

 Zvládá podle pokynů 

základní přípravu na 

pohybovou činnost 

  

   
 Sportovní hry (s přihlédnutím 

mentálnímu postižení a 

pohybovým možnostem žáků) 

 

 Využívá cviky pro 

uklidnění organismu a 

protažení svalů 

  

 Zdokonaluje pohybové 

dovednosti podle svých 

individuálních možností 

 Vybíjená, fotbal, florbal, 

přehazovaná 
 

   
 Atletické činnosti  
  Běhy  
  Skok do dálky  
  Hod míčkem  
  Skok do výšky  
  Poznatky z Tv, hygiena a 

bezpečnost 
 

  Základní organizační činnosti 

na smluvené signály 
 

  Turistika a pobyt v přírodě  
 Dodržuje základní zásady 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech 

 První pomoc při drobném 

poranění 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Činnosti ovlivňující zdraví  

 Chápe zásady zatěžování; 

změří úroveň své tělesné 

zdatnosti jednoduchými 

zadanými testy 

  

 Usiluje o zlepšení a udržení 

úrovně pohybových 

schopností a o rozvoj 

pohybových dovedností 

základních sportovních 

odvětví včetně zdokonalení 

základních lokomocí 

 Průpravná kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

vyrovnávací a jiná cvičení 

 

 

 Cíleně se připravuje na 

pohybovou činnost a její 

ukončení 

 Úpoly 

 

 

 Využívá základní 

kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy 

 Relaxační cvičení INT - OSV – 

Psychohygiena 

(dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému) 

 Odmítá drogy a jiné 

škodliviny jako neslučitelné 

se zdravím a sportem 

 

 Vhodně reaguje na 

informace o znečištění 

ovzduší a tomu 

přizpůsobuje pohybové 

aktivity 

  

 Zná základní zásady 

poskytování první pomoci a 

zvládá zajištění odsunu 

raněného 

 Hygiena, bezpečnostní 

předpisy a ochrana zdraví, 

první pomoc při úrazu 

 

 

 Uplatňuje bezpečné chování 

v přírodě a v silničním 

provozu 

  

   

 Činnost ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 

 Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti a aplikuje je ve 

hře, při rekreačních 

činnostech 

 Turistika a pobyt v přírodě 

 

 

 Posoudí provedení 

osvojované pohybové 

činnosti, označí příčiny 

nedostatků 

 Gymnastika 

 

 

   

 Činnosti podporující pohybové 

učení 

 

 Užívá osvojovanou  Pohybové hry  
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odbornou terminologii na 

úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka 

 

 Naplňuje ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky - 

čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

 Pohybové aktivity dle 

podmínek školy 

 

 Dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

  

 Rozlišuje a uplatňuje práva 

a povinnosti vyplývající z 

role hráče, rozhodčího, 

diváka 

 Sportovní hry INT - OSV - Spolupráce a 

soutěživost (rozvoj 

individuálních dovedností 

pro spolupráci /nesouhlas, 

odpor apod., dovednost 

odstoupit od vlastního 

nápadu, pozitivní myšlení 

apod./) 

 Sleduje určené prvky 

pohybové činnosti a výkony 

a vyhodnotí je 

 Atletika 

 Spolurozhoduje o 

osvojovaných hrách a 

soutěžích 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Činnosti ovlivňující zdraví  

 Chápe zásady zatěžování; 

změří úroveň své tělesné 

zdatnosti jednoduchými 

zadanými testy 

  

 Usiluje o zlepšení a udržení 

úrovně pohybových 

schopností a o rozvoj 

pohybových dovedností 

základních sportovních 

odvětví včetně zdokonalení 

základních lokomocí 

 Průpravná kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

vyrovnávací a jiná cvičení 

 

 

 Cíleně se připravuje na 

pohybovou činnost a její 

ukončení 

 Úpoly 

 

 

 Využívá základní 

kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy 

 Relaxační cvičení 

 

 

 Odmítá drogy a jiné 

škodliviny jako neslučitelné 

se zdravím a sportem 

  

 Vhodně reaguje na 

informace o znečištění 

ovzduší a tomu 

přizpůsobuje pohybové 

aktivity 

  

 Zná základní zásady 

poskytování první pomoci a 

zvládá zajištění odsunu 

raněného 

 Hygiena, bezpečnostní 

předpisy a ochrana zdraví, 

první pomoc při úrazu 

 

 

 Uplatňuje bezpečné chování 

v přírodě a v silničním 

provozu 

  

   

 Činnost ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 

 Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti a aplikuje je ve 

hře, při rekreačních 

činnostech 

 turistika a pobyt v přírodě 

 

 

 Posoudí provedení 

osvojované pohybové 

činnosti, označí příčiny 

nedostatků 

 Gymnastika 

 

 

   

 Činnosti podporující pohybové 

učení 

 

 Užívá osvojovanou  Pohybové hry  



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 238 

odbornou terminologii na 

úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka 

 

 Naplňuje ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky - 

čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

 Pohybové aktivity dle 

podmínek školy 

 

 Dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

  

 Rozlišuje a uplatňuje práva 

a povinnosti vyplývající z 

role hráče, rozhodčího, 

diváka 

 Sportovní hry  

 Sleduje určené prvky 

pohybové činnosti a výkony 

a vyhodnotí je 

 Atletika  

 Spolurozhoduje o 

osvojovaných hrách a 

soutěžích 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Činnosti ovlivňující zdraví  

 Chápe zásady zatěžování; 

změří úroveň své tělesné 

zdatnosti jednoduchými 

zadanými testy 

  

 Usiluje o zlepšení a udržení 

úrovně pohybových 

schopností a o rozvoj 

pohybových dovedností 

základních sportovních 

odvětví včetně zdokonalení 

základních lokomocí 

 Průpravná kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

vyrovnávací a jiná cvičení 

 

 

 Cíleně se připravuje na 

pohybovou činnost a její 

ukončení 

 Úpoly 

 

 

 Využívá základní 

kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy 

 Relaxační cvičení 

 

 

 Odmítá drogy a jiné 

škodliviny jako neslučitelné 

se zdravím a sportem 

  

 Vhodně reaguje na 

informace o znečištění 

ovzduší a tomu 

přizpůsobuje pohybové 

aktivity 

  

 Zná základní zásady 

poskytování první pomoci a 

zvládá zajištění odsunu 

raněného 

 Hygiena, bezpečnostní 

předpisy a ochrana zdraví, 

první pomoc při úrazu 

 

 

 Uplatňuje bezpečné chování 

v přírodě a v silničním 

provozu 

  

   

 Činnost ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 

 Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti a aplikuje je ve 

hře, při rekreačních 

činnostech 

 Turistika a pobyt v přírodě 

 

 

 Posoudí provedení 

osvojované pohybové 

činnosti, označí příčiny 

nedostatků 

 Gymnastika 

 

 

   

 Činnosti podporující pohybové 

učení 

 

 Užívá osvojovanou  Pohybové hry  
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odbornou terminologii na 

úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka 

 

 Naplňuje ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky - 

čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

 Pohybové aktivity dle 

podmínek školy 

 

 Dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

  

 Rozlišuje a uplatňuje práva 

a povinnosti vyplývající z 

role hráče, rozhodčího, 

diváka 

 Sportovní hry  

 Sleduje určené prvky 

pohybové činnosti a výkony 

a vyhodnotí je 

 Atletika  

 Spolurozhoduje o 

osvojovaných hrách a 

soutěžích 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Činnosti ovlivňující zdraví  

 Chápe zásady zatěžování; 

změří úroveň své tělesné 

zdatnosti jednoduchými 

zadanými testy 

  

 Usiluje o zlepšení a udržení 

úrovně pohybových 

schopností a o rozvoj 

pohybových dovedností 

základních sportovních 

odvětví včetně zdokonalení 

základních lokomocí 

 Průpravná kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

vyrovnávací a jiná cvičení 

 

 

 Cíleně se připravuje na 

pohybovou činnost a její 

ukončení 

 Úpoly 

 

 

 Využívá základní 

kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy 

 Relaxační cvičení 

 

 

 Odmítá drogy a jiné 

škodliviny jako neslučitelné 

se zdravím a sportem 

  

 Vhodně reaguje na 

informace o znečištění 

ovzduší a tomu 

přizpůsobuje pohybové 

aktivity 

  

 Zná základní zásady 

poskytování první pomoci a 

zvládá zajištění odsunu 

raněného 

 Hygiena, bezpečnostní 

předpisy a ochrana zdraví, 

první pomoc při úrazu 

 

 

 Uplatňuje bezpečné chování 

v přírodě a v silničním 

provozu 

  

   

 Činnost ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 

 Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

osvojované pohybové 

dovednosti a aplikuje je ve 

hře, při rekreačních 

činnostech 

 Turistika a pobyt v přírodě 

 

 

 Posoudí provedení 

osvojované pohybové 

činnosti, označí příčiny 

nedostatků 

 Gymnastika 

 

 

   

 Činnosti podporující pohybové 

učení 

 

 Užívá osvojovanou  Pohybové hry  
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odbornou terminologii na 

úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka 

 

 Naplňuje ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky - 

čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

 Pohybové aktivity dle 

podmínek školy 

 

 Dohodne se na spolupráci i 

jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

  

 Rozlišuje a uplatňuje práva 

a povinnosti vyplývající z 

role hráče, rozhodčího, 

diváka 

 Sportovní hry  

 Sleduje určené prvky 

pohybové činnosti a výkony 

a vyhodnotí je 

 Atletika  

 Spolurozhoduje o 

osvojovaných hrách a 

soutěžích 
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

 

Vzdělávací oblast „Člověk a svět“ práce je pro naše žáky jednou z nejvýznamnějších 

oblastí.Cíleně se zaměřuje na systematické rozvíjení motorických a tvořivých schopností, 

dovedností a návyků a vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Vedeme žáky 

k pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, 

k budoucímu pracovnímu zařazení a k uplatnění v dalším životě a integraci ve společnosti. 

Plní také úkoly rehabilitačního charakteru.Vzdělávací oblast je realizována v průběhu 

celého základního vzdělávání a je této oblasti věnována větší časová dotace. 

Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití teoretických 

poznatků v praktickém životě. Žáci si osvojují základní pracovní návyky , pracovní 

postupy a způsoby. Učí se pečlivosti, přesnosti a praktickému použití poznatků. Žáci se učí 

pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i ostatních. Seznamují se s různými 

materiály, s funkcí a užívání pomůcek a nářadí. Pracovní vyučování poskytuje vědomosti a 

dovednosti potřebné v praktickém životě, žáci si osvojují práci v domácnosti, na zahradě a 

v dílně. 

 

5.19 PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ 

5.19.1 Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v předmětu Pracovní výchova se žáci učí 

pracovat s různými materiály, pomůckami, přístroji, nářadím, nástroji a technikou. Při 

výuce žáků klademe důraz na rozvoj jejich samostatnosti, odpovědnosti, aktivity, tvořivosti, 

manuální zručnosti, výchovy ke zdraví, dodržování pravidel společenského chování, 

komunikaci, formování a ověřování vlastních názorů, vyhodnocování a řešení problémů, 

utřídění informací a hledání jejich souvislostí. Podporujeme spolupráci žáků.  

Cíleně se zaměřuje na rozvoj praktických pracovních dovedností a návyků. Doplňuje 

základní vzdělání o důležitou složku pro uplatnění člověka v praktickém životě a ve 

společnosti. Vychází z konkrétních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s 

lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách. 

Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti a získali informace 

významné pro jejich další život. Pomáháme jim při odpovědném rozhodování v dalším 

profesním zaměření. Důraz klademe na to, aby si žáci prakticky vyzkoušeli co nejvíce 

činností a prožili příjemný pocit z dokončené práce. 

Povinně je v 8. a 9. ročníku zařazen v plném rozsahu okruh Svět práce. 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad 

bezpečnosti a hygieny při práci. 

 

Vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce na 1. stupni má čtyři tematické okruhy . 

1. V tematickém okruhu Práce s drobným materiálem se žáci seznamují 

s vlastnostmi materiálu a jeho užitím, s jednoduchými pracovními postupy a 

využitím pracovních nástrojů. 
 

2. V tematickém okruhu Práce montážní a demontážní žáci získávají zručnost při 

montáži a demontáži jednoduchých předmětů, práci se stavebnicemi.Učí se 

používat návody či předlohy ke své práci. 
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3. V tematickém okruhu Pěstitelské práce si žáci osvojují přehled o podmínkách 

pro pěstování rostlin na základě praktických zkušeností. 
 

4. V tematickém okruhu Příprava pokrmů žáci získávají zkušenosti s obsluhou 

spotřebičů v kuchyni, s výběrem potravin i se stolováním. 

 

Vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce na 2. stupni má sedm tematických 

okruhů . 

1. V tematickém okruhu Práce s technickými materiály získávají žáci informace o 

materiálech, pracovních nástrojích a jednoduchých pracovních postupech. Učí se 

organizovat svoji pracovní činnost a poskytnou první pomoc při úrazu. 
 

2. V tematickém okruhu Práce s ostatními materiály se učí žáci rozlišovat druhy 

materiálů, znát jejich vlastnosti. Pro výrobu výrobku vybrat si vhodný materiál a 

vhodné pracovní nástroje a pomůcky. Snaží se dovést svoji činností výrobky 

k finálnímu výrobku. 
 

3. V tematickém okruhu Práce montážní a demontážní získávají zručnost při 

montáži a demontáži jednoduchých předmětů, práci se stavebnicemi. Učí se 

používat návody či předlohy ke své práci. 
 

4. V tematickém okruhu Pěstitelské práce a chovatelství žáci volí vhodné 

pracovní postupy při pěstování rostlin. Při práci používají vhodné pracovní 

pomůcky a udržují je v řádném pořádku. Prokazují znalosti chovu drobných 

zvířat ze svých praktických zkušeností. 
 

5. V tematickém okruhu Provoz a údržba domácnosti. Provádějí jednoduché 

operace platebního styku. Používají vhodných prostředků při práci v domácnosti. 

Ovládají jednoduché pracovní postupy při činnostech v domácnosti a orientují se 

v návodech na obsluhu běžných spotřebičů.  
 

6. V tematickém okruhu Příprava pokrmů žáci získávají zkušenosti s obsluhou 

spotřebičů v kuchyni, s výběrem potravin i se stolováním. Osvojují si znalosti při 

přípravě pokrmů podle zásad zdravé výživy. 
 

7. V tematickém okruhu Svět práce je určen pouze pro žáky 8. a 9. ročníku. Žáci 

získávají základní informace o vybraných učebních oborech na školách. 

Vyhledávají a zpracovávají informace o volbě povolání z dosažitelných 

multimedií. Vědí o možnostech využití poradenské pomoci v případě 

neúspěšného hledání zaměstnání. 

 

Časová dotace vyučujícího předmětu na1. a 2. stupni jsou 40 hodin. Tato dotace 

je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace v 1., 3., 7., 8. ročníku a o 2 

hodiny z disponibilní časové dotace v 6. ročníku 

1. ročník: 2+1 hodiny týdně 

2. ročník: 3 hodiny týdně 

3. ročník: 3+1 hodiny týdně 

4. ročník: 3 hodiny týdně 

5. ročník: 4 hodiny týdně 

6. ročník: 5+2 hodin týdně 

7. ročník: 5+1 hodin týdně 

8. ročník: 5+1 hodin týdně, 

9. ročník: 5 hodin týdně 
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Ve všech částech vyučovacího předmětu Pracovní vyučování přistupujeme 

individuálně k žákům se specifickými poruchami učení. 

Výuka probíhá na prvním a druhém stupni v cvičné školní kuchyni, v cvičné dílně, 

na školním pozemku, v přírodě i ve třídě. Výuku vhodně doplňují nástěnné obrazy 

k tématickým okruhům, obrazové soubory, knihy, encyklopedie, výukové programy, filmy, 

vycházky, exkurze, besedy, výstavy. 

 

 

5.19.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu 
Pracovní vyučování pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 žáci se učí porozumět pojmům, návodům, 

orientaci v jednoduché technické dokumentaci, 

učí se zvládat  pracovní postupy a dovednosti 

 žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a 

návyky z různých oblastí 

 žákům umožňujeme prezentaci výsledků vlastní 

práce – výstavy, přehlídky 

 seznamuje žáky na praktických příkladech 

s negativními dopady nízké úrovně vzdělávání na 

praktický život a motivujeme je k následnému 

odbornému vzdělávání 

 vzbuzujeme vhodnou motivací kladný vztah k 

práci 

 učíme používat vhodné nástroje, nářadí a 

pomůcky při práci 

 vzbuzujeme zájem o používání a využití 

informačních a komunikačních technologií 

 vedeme k vyhledávání a třídění informací, jejich 

 propojování a systematizaci, k orientaci 

v různých oborech lidské činnosti, formách 

fyzické a duševní práce 

 motivujeme žáky k potřebě dalšího studia a 

celoživotního vzdělávání a zodpovědnosti za ně 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 vedeme žáky k pochopení problému, přemýšlení 

o něm, k užití vlastního úsudku a zkušeností, k 

naplánování způsobu řešení problému 

 podporujeme samostatnou i týmovou práci 

 vedeme k vytrvalosti a soustavnosti při plnění 

zadaných úkolů, k vynakládání úsilí na dosažení 

kvalitního výsledku 

 vedeme žáky k hledání různých zdrojů informací, 

které mohou vést k řešení problému a k ověření 

správnosti řešení problému 

 podněcujeme žáky ke kreativitě a logickému 

uvažování při řešení problémů 

 seznamujeme žáky s možnostmi poradenství 

v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace 
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KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 žáci si rozšiřují slovní zásobu (pracovní nástroje, 

nářadí, pomůcky, popis práce..) 

 vedeme je k přesnému vyjadřování a používání 

pojmů z různých pracovních oblastí 

 učíme žáky tvořivému užití softwarových a 

hardwarových prostředků 

 formujeme kulturu verbálního i neverbálního 

projevu 

 předkládáme dostatek podnětů a příležitostí pro 

prezentaci žáků 

 zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci 

navzájem komunikovat 

 dbáme na dodržování pravidel slušné komunikace 

 učíme naslouchat druhým lidem, umět 

vyslechnout jejich názory, kritiku, porozumět jim, 

vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do 

diskuse 

 vedeme k potřebě vyjádřit svůj vlastní názor, stát 

si za ním, obhájit své přesvědčení, umět podpořit 

své názory potřebnými logickými a 

jednoduchými argumenty 

 podporujeme využití dostupných informačních a 

komunikačních prostředků technologií pro 

kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 

 využíváme získané komunikativní dovednosti k 

vytváření vztahů potřebných k soužití a 

spolupráci s ostatními lidmi 
 
 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat a 

respektovat názory a nápady druhých 

 směřujeme k chápání práce a pracovní činnosti 

jako příležitosti k seberealizaci 

 poskytujeme prostor pro hodnocení a 

sebehodnocení 

 rozvíjíme a upevňujeme pozitivní charakterové 

vlastnosti 

 umožňujeme každému žákovi vytvořit si pozitivní 

představu o sobě samém, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

 respektujeme věkové, intelektové, sociální a 

etnické zvláštnosti žáka 

 uplatňujeme individuální přístup 

 učíme žáky pracovat v týmu i samostatně 

 podporujeme práci ve skupině a zaujímání 
různých rolí 

 vedeme k respektování vytvořených pravidel 

práce v týmu 

 podporujeme diskusi v malé skupině i debatu celé 

třídy 

 podporujeme vzájemné přátelské vztahy a úctu 
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 učíme odpovědnosti za kvalitu výsledků práce 

jednotlivce i společných 

 učíme schopnost požádat o pomoc při řešení 

problému 

 učíme žáky zaujetí zodpovědného a etického 

přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se 

na Internetu a v jiných mediích 
 
 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ 

 vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za 

své chování a zdraví 

 učíme zodpovědně se rozhodovat podle dané 

situace, poskytnout dle svých možností účinnou 

pomoc a chovat se zodpovědně v krizových 

situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka 

 vedeme k pochopení důležitosti každého povolání 

a každé práce pro rozvoj společnosti 

 vedeme žáky k respektování práv k duševnímu 

vlastnictví 

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje a 

zneužití informačních a komunikačních 

technologií 

 vedeme k pochopení vlivu činností člověka na 

životní prostředí a k spoluzodpovědnosti za jeho 

ochranu 
 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 žáci správně a zodpovědně zacházejí 

s pracovními pomůckami 

 žáci jsou vedeni k přesnosti, systematičnosti a 

vytrvalosti při plnění pracovních úkolů 

 vedeme žáky k zodpovědnému plnění svých 

pracovních povinností v co nejlepší kvalitě 

 vedeme žáky k uvědomělému a bezpečnému 

používání všech používaných nástrojů a materiálů 

 učíme žáky šetrné práci s technikou a materiálem 

 učíme pracovat podle návodu, předem 

stanoveného postupu 

 vytváříme příjemné a bezpečné pracovní prostředí 

 vedeme k dodržování vymezených pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 učíme je adaptovat se na změněné nebo nové 

pracovní podmínky 

 využíváme znalosti a zkušenosti žáků získané v 

jednotlivých vzdělávacích oblastech nejen pro 

jejich vlastní rozvoj, ale i pro podložená 

rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 

zaměření 
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5.19.3 Průřezová témata 

5.19.3.1 Osobnostní a sociální výchova 

0 

5.19.3.2 Výchova demokratického občana 

0 

5.19.3.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

0 

5.19.3.4 Multikulturní výchova 

0 

5.19.3.5 Environmentální výchova 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
INT - EV – Pv – 8. ročník -  Lidské aktivity a problémy životního prostředí (změny  

    v krajině) 

5.19.3.6 Mediální výchova 

0 
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5.19.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní vyučování 
 

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ – 1. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Práce s drobným materiálem  

 Třídí materiál podle 

velikosti, barvy a tvaru 

  

 Rozliší přírodní a technický 

materiál 

 Přírodniny, modelovací hmota, 

papír, karton, textil, korálky 
 

 Navléká drobný materiál  Pracovní pomůcky a nástroje 

pro danou práci 

 

 Rozpozná jednoduché 

pracovní pomůcky, nářadí a 

předvede jak s nimi 

zacházet 

Lidové zvyky, tradice, řemesla 

 

 

 Bezpečně zachází s nástroji 

a pomůckami 
Pracovní pomůcky a nástroje  

 Napodobí jednoduchou 

práci 
Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce 

 

 Udržuje čistotu a pořádek 

na svém pracovním místě 

  

 Podle jednoduchého návodu 

vyrobí výrobek vztahující 

se k lidovým tradicím, 

ročnímu období 

  

   

 Práce montážní a demontážní  

 Sestaví jednoduché modely 

podle názorné ukázky 

učitele 

Stavebnice  
 plošné, prostorové, 

konstrukční 

Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

Montáž a demontáž jednoduchých 

předmětů 

 

   

 Pěstitelské práce  

 Pozoruje přírodu v 

jednotlivých ročních 

obdobích 

Základní podmínky pro pěstování 

rostlin 

 

 Ošetřuje nenáročné 

pokojové květiny 

 Vycházky do přírody  

 Provede jednoduché 

pěstitelské práce na zahradě 

Pěstování rostlin  
 v místnosti a na zahradě 

 

 Sbírá léčivé rostliny dle 

místních podmínek 

 Pěstitelské nářadí a pomůcky  

 Zásady bezpečné práce s 

rostlinami 

 

   

 Hygiena a příprava pokrmů  

o Zvládá osobní hygienu   

 Zvládá různé druhy 

zapínání a rozvazování 

 Sebeobsluha a osobní hygiena  
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obuvi a oděvů 

 Připraví jednoduchou 

svačinu 
Základní vybavení kuchyně 

Potraviny 

Stolování 

 Příprava pokrmů, pravidla 

chování u stolu 

 

 Předvede správné chování 

při stolování 
Bezpečná obsluha spotřebičů 

 Bezpečnost při práci v kuchyni 
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PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ – 2. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Práce s drobným materiálem  

 Kombinuje různý materiál   

 Porovná vlastnosti 

zpracovaného materiálu 

 Přírodniny, modelovací hmota, 

papír, karton, textil, korálky, 

plasty 

 

 Zhotoví jednoduché 

výrobky podle návodu a 

předlohy 

 Pracovní pomůcky a nástroje   

 Udržuje pracovní místo v 

čistotě a v pořádku 
Lidové zvyky, tradice, řemesla 

 

 

 Bezpečně zachází s 

elementárními nástroji 
Pracovní pomůcky a nástroje  

 Podle jednoduchého návodu 

vyrobí výrobek vztahující 

se k lidovým tradicím, 

ročnímu období 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce 

 

   

 Práce montážní a demontážní  

 Sestaví jednoduché modely 

dle vlastního rozhodnutí  

  

 Bezpečně zachází s díly 

stavebnice 
Stavebnice  
 plošné, prostorové, 

konstrukční 

Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

Montáž a demontáž jednoduchých 

předmětů  

 

 Dbá na osobní čistotu a 

bezpečnost 

  

   

 Pěstitelské práce  

 Pozoruje přírodu v 

jednotlivých ročních 

obdobích 

Základní podmínky pro pěstování 

rostlin 

 

 Ošetřuje nenáročné 

pokojové květiny 

 Vycházky do přírody  

 Provede jednoduché 

pěstitelské práce na zahradě 

Pěstování rostlin  
 V místnosti a na zahradě 

 

 Sbírá léčivé rostliny dle 

místních podmínek 

 Pěstitelské nářadí a pomůcky  

 Zásady bezpečné práce s 

rostlinami 

 

   

 Hygiena a příprava pokrmů  

o Zvládá osobní hygienu a 

sebeobsluhu 

  

 Udržuje pořádek na 

pracovním místě a ve třídě 

 Sebeobsluha a osobní hygiena  

 Připraví jednoduchou 

svačinu 
Základní vybavení kuchyně 

Potraviny 
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Stolování 

 Příprava pokrmů, pravidla 

chování u stolu 

 Nakoupí nejzákladnější 

potraviny 
Bezpečná obsluha spotřebičů 

 Bezpečnost při práci v kuchyni 

 

 Upraví stůl pro jednoduché 

stolování 

 Výběr a nákup potravin 

 

 

 Předvede správné chování u 

stolu 
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PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ – 3. ročník 

 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Práce s drobným materiálem  

 Kombinuje různý materiál   

 Porovná vlastnosti 

zpracovaného materiálu 

 Přírodniny, modelovací hmota, 

papír, karton, textil, korálky, 

plasty 

 

 Zhotoví jednoduché 

výrobky podle slovního 

návodu a předlohy 

  

 Udržuje pracovní místo v 

čistotě a v pořádku 
Lidové zvyky, tradice, řemesla 

 

 

 Bezpečně zachází s 

elementárními nástroji 
Pracovní pomůcky a nástroje  

 Podle jednoduchého návodu 

vyrobí výrobek vztahující 

se k lidovým tradicím, 

ročnímu období 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce 

 

   

 Práce montážní a demontážní  

 Sestaví jednoduché modely 

dle vlastního rozhodnutí  

  

 Bezpečně zachází s díly 

stavebnice 
Stavebnice  
 plošné, prostorové, 

konstrukční 

Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

Montáž a demontáž jednoduchých 

předmětů  

 

 Dbá na osobní čistotu a 

bezpečnost 

  

 Se spolužáky ve skupině 

vytvoří jednoduchý model 

  

   

 Pěstitelské práce  

 Pozoruje přírodu v 

jednotlivých ročních 

obdobích 

Základní podmínky pro pěstování 

rostlin 

 

 Ošetřuje nenáročné 

pokojové květiny 

 Vycházky do přírody  

 Provede jednoduché 

pěstitelské práce na zahradě 

Pěstování rostlin  
 V místnosti a na zahradě 

 

 Sbírá léčivé rostliny dle 

místních podmínek 

 Pěstitelské nářadí a pomůcky  

 Zásady bezpečné práce s 

rostlinami 

 

   

 Hygiena a příprava pokrmů  

o Zvládá osobní hygienu a 

sebeobsluhu 
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 Udržuje pořádek na 

pracovním místě a ve třídě 

 Sebeobsluha a osobní hygiena  

 Připraví jednoduchou 

svačinu 
Základní vybavení kuchyně 

Potraviny 

Stolování 

 Příprava pokrmů, pravidla 

chování u stolu příprava 

pokrmů, pravidla chování u 

stolu 

 

 Nakoupí nejzákladnější 

potraviny 
Bezpečná obsluha spotřebičů 

 Bezpečnost při práci v kuchyni 

 

 Upraví stůl pro jednoduché 

stolování 

 Výběr a nákup potravin 

 

 

 Ukáže vhodné chov. u stolu   
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PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ – 4. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Práce s drobným materiálem  

 Vytváří přiměřenými 

pracovními postupy různé 

výrobky z daného materiálu 

 Přírodniny, modelovací hmota, 

papír, textil a jeho užití 

 

 

  Vlastnosti materiálu  

 Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce 

 

 Využívá při tvořivých 

činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazie 

 Jednoduché výrobky dle své 

fantazie 

 

 

 Lidové zvyky, tradice, řemesla  

 Volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k používanému 

materiálu 

Pracovní pomůcky a nástroje 
 Nářadí a nástroje 

 

 

 Udržuje pořádek na 

pracovním místě: dodržuje 

zásady hygieny a bezpeč. 

práce, poskytne první 

pomoc při drobném 

poranění 

 Hygiena a bezpečnost práce 

 
 

  První pomoc při úrazu  

   

 Práce montážní a demontážní  

 Zná funkci a užití 

jednoduchých pracov. 

nástrojů a pomůcek 

 Pracovní nástroje  

 Provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

 Práce montážní a demontážní  

 Stavebnice  
 plošné, prostorové, 

konstrukční 

Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

Montáž a demontáž jednoduchých 

předmětů 

 

 Pracuje podle slovního 

návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

 Jednoduché pracovní postupy 

 

 

 Udržuje pořádek na svém 

pracovním místě, dodržuje 

zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při drobném 

úrazu 

 Práce s návodem, předlohou 

 

 

  Hygiena a bezpečnost práce  

  První pomoc při úrazu  

   

 Pěstitelské práce  
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 Zná základní podmínky a 

postupy pro pěstování 

vybraných rostlin 

Základní podmínky pro pěstování 

rostlin 

 

 

 Ošetří a pěstuje podle 

daných zásad pokojové i 

jiné rostliny a provádí 

pěstitelské pozorování 

 Ošetřování pokojových rostlin  

  Práce s klíčidlem (hrách, 

fazole) 

 

 Volí podle druhu 

pěstitelských činností 

správné pomůcky a náčiní 

Pěstování rostlin  

 Zásady bezpečné práce s 

rostlinami 

 

  Sběr léčivek - význam  

 Dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví - poskytne první 

pomoc při úrazu při práci 

na zahradě 

 Hygiena a bezpečnost práce   

  První pomoc při úrazu  

   

 Příprava pokrmů  

o Zná základní vybavení 

kuchyně 
Základní vybavení kuchyně 

Potraviny 

Stolování 

o Práce v domácnosti 

 

  Seznámení v kuch. vybavením 

- kuch. linka, příborník, 

sporák, lednička 

 

 Připraví samostatně 

jednoduché pohoštění 

 Příprava jednoduchého 

pohoštění (chlebíčky, 

jednohubky), pohár 

 

  Jednoduchá úprava těstovin, 

brambor 

 

 Uplatňuje zásady správné 

výživy 

 Zdravá výživa  

 Dodržuje pravidla 

správného stolování a 

společen. chování při 

stolování 

 Pravidla společenského 

chování při stolování 

 

 Udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje 

základy hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu v 

kuchyni 

 Osobní hygiena - hygienické 

prostředky 

 

 

 Bezpečná obsluha spotřebičů  

  První pomoc při úrazu  
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PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ – 5. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Práce s drobným materiálem  

 Vytváří přiměřenými 

pracovními postupy 

různé výrobky z daného 

materiálu 

 Přírodniny, modelovací hmota, papír, 

textil a jeho užití 

 

 

 Jednoduché pracovní postupy, 

organizace práce 

 

 Lidové zvyky, tradice, řemesla  

o Využívá při tvořivých 

činnostech s různým 

materiálem vlastní 

fantazie 

o Práce s návodem, šablonou  

 Volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a 

náčiní vzhledem k 

používanému materiálu 

Pracovní pomůcky a nástroje 
 Nářadí a nástroje 

 

 

o Udržuje pořádek na 

pracovním místě: 

dodržuje zásady hygieny 

a bezpeč. práce, 

poskytne první pomoc 

při drobném poranění 

o Hygiena a bezpečnost práce  

  První pomoc při úrazu  

   

 Práce montážní a demontážní  

 Zná funkci a užití 

jednoduchých pracov. 

nástrojů a pomůcek 

  

 Provádí při práci se 

stavebnicemi 

jednoduchou montáž a 

demontáž 

Stavebnice  
 plošné, prostorové, konstrukční 

Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

Montáž a demontáž jednoduchých 

předmětů 

 

 Pracuje podle slovního 

návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

  

 Udržuje pořádek na 

svém pracovním místě, 

dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc 

při drobném úrazu 

 Hygiena a bezpečnost práce  

  První pomoc při úrazu  

   

 Pěstitelské práce  

 Zná základní podmínky 

a postupy pro pěstování 

vybraných rostlin 

Základní podmínky pro pěstování 

rostlin 

 

 

 Ošetří a pěstuje podle Pěstování rostlin  
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daných zásad pokojové i 

jiné rostliny a provádí 

pěstitelské pozorování 

 Ošetřování pokojových rostlin 

  Přesazování, rozmnožování listovými 

a stonkovými listy 

 pozorování klíčení rostlin 

 

 Volí podle druhu 

pěstitelských činností 

správné pomůcky a 

náčiní 

 Pěstitelské práce  

  Sběr léčivek - význam  

 Dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví - 

poskytne první pomoc 

při úrazu při práci na 

zahradě 

Zásady bezpečné práce s rostlinami 
 Hygiena a bezpečnost práce 

 

 

  První pomoc při úrazu  

   

 Příprava pokrmů  

o Zná základní vybavení 

kuchyně 
Základní vybavení kuchyně 

Potraviny 

Stolování 

o Práce v domácnosti 

 

  Elektrické spotřebiče - hnětač, 

šlehač, mixer, fritovací hrnec - jejich 

užití 

 

 Připraví samostatně 

jednoduché pohoštění 
Bezpečná obsluha spotřebičů  

  Příprava snídaně, bezmasého obědu, 

večeře 

 

  Příprava pomazánek, zelen. salátů  

  Druhy a použití  

 Uplatňuje zásady 

správné výživy 

 Zdravá výživa  

 Dodržuje pravidla 

správného stolování a 

společen. chování při 

stolování 

  

 Udržuje pořádek a 

čistotu pracovních 

ploch, dodržuje základy 

hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první 

pomoc při úrazu v 

kuchyni 

  

  První pomoc při úrazu  
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PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ – 6. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Práce s technickými materiály  

 Zhotoví výrobek dle 

návodu, náčrtu, plánu 

 Jednoduché náčrty, výkresy, 

výroba šablon při práci se 

dřevem, kovem a papírem 

 

 Určí z jednoduchého náčrtu 

velikost výrobku 

 Dílenské nářadí  

o Sleduje průběh předváděné 

práce a následně samostatně 

napodobí pracovní postup 

o Práce s papírem, kartonem, 

lepenkou, dřevem, drátem, 

plechem, plastem a přírodním 

materiálem 

 

 Správně zachází s 

pomůckami, nástroji a 

zařízením včetně údržby 

 Pracovní nástroje (pomůcky) 

pro ruční opracování materiálu 

 

o Provede zadané praktické 

činnosti s daným 

materiálem 

o Hygiena při práci, 

bezpečnostní předpisy, první 

pomoc, ochrana pracovního a 

životního prostředí 

 

 Dodržuje pracovní řád, 

zásady bezpečné práce s 

nástroji a pomůckami 

 Úklid pracoviště, osobní 

hygiena 

 

 

 Dodržuje pořádek na 

pracovním místě 

  

 Ohlásí každé poranění a 

dokáže ošetřit lehké zranění 

  

 Užívá vhodné pracovní 

oblečení i obuv 

  

   

 Práce s ostatními materiály  

 Rozlišuje druhy materiálů  Modelovací hmota, sádra, 

textil, kůže atd. - dle podmínek 

a vybavení školy 

 

 Zvolí vhodný postup při 

zpracování materiálu 

 Modeluje duté předměty, 

reliéfy, odlévá formy 

 

 Při práci užívá vhodné 

pracovní pomůcky, nástroje 

a náčiní 

 Koláže dle vlastní fantazie  

 Pracuje s textilem, přízí, 

bavlnkami 

 Výroba textilních a bytových 

doplňků 

 

 Pracuje s jednoduchým 

střihem 

 Řemesla, tradice - výstavy, 

exkurze 

 

 Provádí údržbu textilií  Praní, sušení, žehlení  

 Poučí se o základních 

druzích textiliích 

 Vyšívání, pletení, háčkování  

  Stříhání a sešívání   

   

 Práce montážní a demontážní  

 Zná funkci a užití nástrojů, 

nářadí a pomůcek 

(šroubovák, maticový klíč) 

 Stavebnice - umělohmotné, 

kovové, bytové atd. dle 

vybavení školy 

 

 Sestaví podle náčrtu,  Údržba kola  
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návodu daný model 

 Provádí údržbu předmětů a 

zařízení 

  

   

 Pěstitelské práce, chovatelství  

 Opravuje školní pomůcky 

(knihy, obrazy, různé 

nátěry) 

 Práce pro zlepšení školního 

prostředí 

 

 Dodržuje zásady bezpečné 

práce 

  

 Poskytuje první pomoc při 

úrazu 

  

 Užívá vhodné pracovní 

nástroje, náčiní 

 Jednoduché pěstitelské nářadí  

 Volí vhodné postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

na pozemku 

 Pěstování vybraných druhů 

zeleniny 

 

 Předvádí správnou péči o 

pokojové rostliny 

 Základní práce na pozemku  

 Dodržuje bezpečný kontakt 

se zvířaty 

 Sběr léčivých rostlin - sušení, 

skladování 

 

 Dodržuje zásady hygieny, 

bezpečnosti práce 

 Zpracování půdy na podzim a 

na jaře, podmínky pro 

pěstování rostlin 

 

 Poskytuje první pomoc při 

úrazu se zvířaty a styku s 

jedovatými rostlinami 

 Rozmnožování rostlin  

   

 Provoz a údržba domácnosti  

 provádí jednoduché 

platební operace 
Finance a provoz domácnosti 

 provádí nákup s vyúčtováním 

 

 obsluhuje běžné domácí 

spotřebiče 

 obsluha pračky, ždímačky, 

elektrospotřebičů a plynových 

spotřebičů 

 

 správně zachází s 

pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením v 

domácnosti 

 mycí a čistící prostředky  

 udržuje čistotu a pořádek 

 

 drobná údržba v domácnosti, 

ošetření podlahových krytin 

 

 užívá vhodné prostředky při 

práci v domácnosti 

 první pomoc (elektrický proud, 

chemikálie) 

 

 dodržuje hygienické, 

bezpečností pravidla a 

předpisy 

  

 poskytne první pomoc   

   

 Příprava pokrmů  

o Vaří jednoduché pokrmy 

podle daných postupů 

o Seznámení s kuchařskou 

knihou 

 

 Dodržuje zásady hygieny, 

bezpečnosti práce 

 Vybavení kuchyně, čistota, 

bezpečnost a hygiena potravin 

při práci v kuchyni 

 

 Dodržuje základní pravidla 

stolování a obsluhy u stolů 

Příprava jednoduchých pokrmů:  

 výběr potravy, úprava za 
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studena, tepelná úprava 

pokrmů, přílohy a doplňky k 

jídlu 

 Úprava stolu a stolování 

 Jednoduché prostírání  

 

  Čistota a pracovní oděv  

  První pomoc při úrazu v 

kuchyni 
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PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ – 7. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Práce s technickými materiály  

 Zhotoví výrobek dle 

návodu, náčrtu, plánu 

 Jednoduché náčrty, výkresy, 

výroba šablon při práci se 

dřevem, kovem a papírem 

 

 Určí z jednoduchého náčrtu 

velikost výrobku 

 Dílenské nářadí  

o Sleduje průběh předváděné 

práce a následně samostatně 

napodobí pracovní postup 

o Práce s papírem, kartonem, 

lepenkou, dřevem, drátem, 

plechem, plastem a přírodním 

materiálem 

 

 Správně zachází s 

pomůckami, nástroji a 

zařízením včetně údržby 

 Pracovní nástroje (pomůcky) 

pro ruční opracování materiálu 

 

o Provede zadané praktické 

činnosti s daným 

materiálem 

o Hygiena při práci, 

bezpečnostní předpisy, první 

pomoc, ochrana pracovního a 

životního prostředí 

 

 Dodržuje pracovní řád, 

zásady bezpečné práce s 

nástroji a pomůckami 

 Úklid pracoviště, osobní 

hygiena 

 

 

 Dodržuje pořádek na 

pracovním místě 

  

 Ohlásí každé poranění a 

dokáže ošetřit lehké zranění 

  

 Užívá vhodné pracovní 

oblečení i obuv 

  

   

 Práce s ostatními materiály  

 Rozlišuje druhy materiálů  Modelovací hmota, sádra, 

textil, kůže atd. - dle podmínek 

a vybavení školy 

 

 Zvolí vhodný postup při 

zpracování materiálu 

 Modeluje duté předměty, 

reliéfy, odlévá formy 

 

 Při práci užívá vhodné 

pracovní pomůcky, nástroje 

a náčiní 

 Koláže dle vlastní fantazie  

 Pracuje s textilem, přízí, 

bavlnkami 

 Výroba textilních a bytových 

doplňků 

 

 Pracuje s jednoduchým 

střihem 

 Řemesla, tradice - výstavy, 

exkurze 

 

 Provádí údržbu textilií  Praní, sušení, žehlení  

 Poučí se o základních 

druzích textiliích 

 Vyšívání, pletení, háčkování  

  Stříhání a sešívání   

   

 Práce montážní a demontážní  

 Zná funkci a užití nástrojů, 

nářadí a pomůcek 

(šroubovák, maticový klíč) 

 Stavebnice - umělohmotné, 

kovové, bytové atd. dle 

vybavení školy 

 

 Sestaví podle náčrtu,  Údržba kola  
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návodu daný model 

 Provádí údržbu předmětů a 

zařízení 

  

   

 Pěstitelské práce, chovatelství  

 Opravuje školní pomůcky 

(knihy, obrazy, různé 

nátěry) 

 Práce pro zlepšení školního 

prostředí 

 

 Dodržuje zásady bezpečné 

práce 

  

 Poskytuje první pomoc při 

úrazu 

  

 Užívá vhodné pracovní 

nástroje, náčiní 

 Jednoduché pěstitelské nářadí  

 Volí vhodné postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

na pozemku 

 Pěstování vybraných druhů 

zeleniny 

 

 Předvádí správnou péči o 

pokojové rostliny 

 Základní práce na pozemku  

 Dodržuje bezpečný kontakt 

se zvířaty 

 Sběr léčivých rostlin - sušení, 

skladování 

 

 Dodržuje zásady hygieny, 

bezpečnosti práce 

 Zpracování půdy na podzim a 

na jaře, podmínky pro 

pěstování rostlin 

 

 Poskytuje první pomoc při 

úrazu se zvířaty a styku s 

jedovatými rostlinami 

 Rozmnožování rostlin  

   

 Provoz a údržba domácnosti  

 Provádí jednoduché 

platební operace 
Finance a provoz domácnosti 

 Provádí nákup s vyúčtováním 

 

 Obsluhuje běžné domácí 

spotřebiče 

 Obsluha pračky, ždímačky, 

elektrospotřebičů a plynových 

spotřebičů 

 

 Správně zachází s 

pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením v 

domácnosti 

 Mycí a čistící prostředky  

 Udržuje čistotu a pořádek 

 

 Drobná údržba v domácnosti, 

ošetření podlahových krytin 

 

 Užívá vhodné prostředky 

při práci v domácnosti 

 První pomoc (elektrický proud, 

chemikálie) 

 

 Dodržuje hygienické, 

bezpečností pravidla a 

předpisy 

  

 Poskytne první pomoc   

   

 Příprava pokrmů  

o Vaří jednoduché pokrmy 

podle daných postupů 

o Seznámení s kuchařskou 

knihou 

 

 Dodržuje zásady hygieny, 

bezpečnosti práce 

 Vybavení kuchyně, čistota, 

bezpečnost a hygiena potravin 

při práci v kuchyni 

 

 Dodržuje základní pravidla 

stolování a obsluhy u stolů 
Příprava jednoduchých pokrmů:  
 Výběr potravy, úprava za 
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studena, tepelná úprava 

pokrmů, přílohy a doplňky k 

jídlu 

 Úprava stolu a stolování 

 Jednoduché prostírání 

 

  Čistota a pracovní oděv  

  První pomoc při úrazu v 

kuchyni 
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PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ – 8. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Práce s technickými materiály  

 Sestaví model, zhotoví 

výrobek podle návodu, 

náčrtu, plánu, předlohy 

 Grafická komunikace: 

technické kreslení jednoduché 

technické náčrty a výkres, 

čtení technických výkresů 

 

 Přečte jednoduchý 

technický výkres 

 Čtení technických výkresů ve 

dřevozpracujícím průmyslu 
 

 o Čtení technických výkresů v 

oblasti kovovýroby 

 

o Pracuje s jednoduchou 

technickou dokumentací, 

orientuje se v pracovních 

postupech a návodech 

o Práce podle technických 

výkresů a materiály: dřevo, 

plast, kovy 

 

 Změří a orýsuje výrobek  Měření a orýsování výrobku  

 Používá správné pomůcky a 

dbá na estetickou úpravu 

  

 Získá základní vědomosti o 

materiálech, nástrojích a 

pracovních postupech 

  

 Provede zadané praktické 

činnosti s danými materiály: 

dřevo, plasty, kovy, 

přírodní materiály 

 Pracovní pomůcky, nářadí a 

nástroje pro ruční opracování 

materiálů: dřevo, plast, kovy 

 

  Práce se dřevem. Řezání, 

vrtání, spojování, lepení, 

povrchová úprava 

 

  Práce s kovy: řezání, pilování, 

vrtání, ohýbání, povrchová 

úprava, výrobek z více částí, 

spojování kovů, závity, nýty, 

pájení 

 

 Řeší jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem 

materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

 Práce s plasty: řezání, pilování, 

vrtání, ohýbání, spojování, 

tepelné tvarování 

 

 Provede montáž, demontáž 

a údržbu jednoduchých 

předmětů a zařízení 

 Montáž a demontáž, oprava 

školního nářadí a náčiní 

 

 Při práci používá vhodné 

pracovní pomůcky, nástroje 

a náčiní a vhodné osobní 

ochranné prostředky 

 Pracovní pomůcky, nářadí a 

nástroje pro ruční opracování 

 

 Správně zachází s 

pomůckami, nástroji, 

nářadím 

 Jednoduché domácí spotřebiče, 

zásady údržby 

 

o Udržuje pořádek na 

pracovním místě 

 Práce pro zlepšení školního 

prostředí 

 

 Dodržuje základy 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci s nástroji a 

 Úloha techniky v životě 

člověka, zneužití techniky 

 Ochrana pracovního a 
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nářadím, hygienická 

pravidla a předpisy 

životního prostředí 

 Na modelových situacích 

předvede poskytnutí první 

pomoci při úrazu 

 Hygiena, bezpečnostní 

předpisy, první pomoc při 

úrazu, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

 

  Řemesla a tradice  

   

 Práce s ostatními materiály  

 Rozlišuje různé druhy 

materiálů a zná jejich 

vlastnosti 

 Práce s různým materiálem 

(přírodniny, modelovací 

hmoty, papír, karton, textil, 

kůže, plasty, sklo) 

 

 Zvolí vhodný pracovní 

postup v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu 

 Zhotovení výrobků z různých 

materiálů 

 

 Správně vybírá a používá 

vhodné pracovní nástroje a 

pomůcky 

 Základní dovednosti ručních 

prací 

 

  Výroba oděvů a oděvních 

doplňků 

 

 Dodržuje technologickou 

kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 

 Výroba drobných bytových 

doplňků 

 

 Dovede pracovní postupy k 

finálnímu výrobku 

 Jednoduché pracovní postupy, 

organizace práce 

 

 Využívá při tvořivých 

činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazii 

 Práce s návodem, šablonou  

 Udržuje pořádek na 

pracovním místě 

 Hygiena a bezpečnost práce  

 Poskytne první pomoc při 

drobném úrazu 

 První pomoc při poranění  

   

 Práce montážní a demontážní  

 Sestaví podle návodu, 

náčrtu, plánu daný model 

 Konstrukční stavebnice - 

sestavování modelů 

 

 Ovládá montáž a demontáž 

jednoduchého zařízení 

 Sestavování modelů z papírů, 

kartonů 

 

 Provádí údržbu 

jednoduchých předmětů a 

zařízení 

 Práce s návodem, předlohou, 

náčrtem, plánem, schématem 

 

  Sestavení a opravy nábytku  

  Údržba a opravy jízdního kola  

 Dodržuje zásady 

bezpečnosti a hygieny práce 

 Zásady bezpečnosti a hygieny 

práce 

 

 Poskytne první pomoc při 

úrazu 

 První pomoc při úrazu  

   

 Pěstitelské práce, chovatelství  

 Volí vhodné pracovní 

postupy při pěstování 

vybraných rostlin 

 Práce na zahradě (půda a její 

zpracování) 
INT - EV - Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí (změny 

v krajině) 

 Pěstuje a využívá květiny  Základní podmínky pro  
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pro výzdobu 

 

pěstování rostlin, výživa 

rostlin a ochrana rostlin 

  Zelenina - podmínky a zásady 

pěstování vybraných druhů 

zeleniny 

 

  Ovoce - podmínky a zásady 

pěstování vybraných druhů 

ovoce 

 

  Okrasné rostliny, květiny v 

exteriéru a interiéru, 

jednoduchá vazba 

 

  Léčivé rostliny, léčivé účinky 

rostlin, jedovaté rostliny, 

rostliny jako drogy a jejich 

zneužití, alergie 

 

  Chov zvířat v domácnosti, 

podmínky chovu, hygiena a 

bezpečnost 

 

 Používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich 

údržbu 

 Užívání a údržba 

zahradnického náčiní 

 

 Správně zachází s 

pomůckami, nástroji a 

nářadím, včetně údržby 

  

 Dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 
  

 Umí poskytnou první 

pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty a při 

styku s jedovatými 

rostlinami 

  

   

 Provoz a údržba domácnosti  

 Provádí jednoduché operace 

platebního styku a 

domácího účetnictví 

 Provoz a údržba domácnosti, 

domácí spotřebiče 

 

 Umí používat vhodné 

prostředky při práci v 

domácnosti 

 Úklid domácnosti, úklidové 

prostředky a postupy  

 

 Správně zachází s 

pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením 

 Údržba oděvů a textilií  

 Provádí drobnou domácí 

údržbu 

 

 Provoz a údržba domácích 

spotřebičů, drobné opravy, 

odpad a jeho ekologická 

likvidace 

 

 Ovládá jednoduché 

pracovní postupy při 

základních činnostech v 

domácnosti 

 Hygiena, bezpečnostní 

předpisy, první pomoc při 

úrazu, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

 

 Orientuje se v návodech k 

obsluze běžných spotřebičů 

používaných v domácnosti 

Finance a provoz domácnosti 

 Rozpočet, příjmy, výdaje, 

platby, úspory, hotovostní a 

bezhotovostní platební styky, 

ekonomika domácnosti 
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 Dodržuje základní 

hygienická a bezpečnostní 

pravidla a předpisy a 

poskytne první pomoc při 

úrazu, včetně úrazu 

elektrickým proudem 

 Hygiena, bezpečnostní 

předpisy, první pomoc při 

úrazu, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

 

 Dodržuje základní zásady 

péče o pracovní a životní 

prostředí 

 Ochrana pracovního a 

životního prostředí 

 

   

 Příprava pokrmů  

 Používá základní 

kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje 

základní spotřebiče 

o Skupiny potravin, sestavování 

jídelníčku, způsoby 

konzervace 

 

 Připraví jednoduché 

pokrmy v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

  

 Dodržuje základní principy 

stolování, společenského 

chování a obsluhy stolu ve 

společnosti 

 Základní technologické 

postupy přípravy pokrmů: 

nápoje, zpracování ovoce a 

zeleniny, příprava pokrmů za 

studena, základní způsoby 

tepelné úpravy 

 

  Zásady zdravé výživy, obezita, 

anorexie, bulimie 

 

 Umí poskytnout první 

pomoc při úrazech v 

kuchyni 

 Bezpečnost a hygiena při 

přípravě pokrmů 

 

 Úprava stolu a stolování 

 obsluha a chování u stolu 

 

  Tradiční jídla (Vánoce, 

Velikonoce) 

 

   

 Svět práce   

 Orientuje se v pracovních 

vybraných profesí 

 Lidská práce, pracovní 

činnosti, pracoviště a pracovní 

prostředí 

 

  Možnost vzdělávání, náplň 

učebních oborů, informace a 

poradenské služby 

 

 Posoudí své možnosti při 

rozhodování o volbě 

vhodného povolání a 

profesní přípravy 

 Trh práce, požadavky 

kvalifikační a zdravotní 

 

  Nejčastější formy podnikání, 

drobné a soukromé podnikání 

 

  Volba profesní orientace, 

základní principy, osobní 

zájmy a cíle, osobní vlastnosti 

a schopnosti 

 

 Využije profesní informace 

a poradenské služby pro 

výběr vhodného vzdělávání 

 Využití internetu při hledání 

zaměstnání, inzeráty 

 

 Prokáže v modelových  Pohovor u zaměstnavatele,  
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situacích schopnost 

prezentace své osoby při 

vstupu na trh práce 

životopis, práce a povinnosti, 

zákoník práce 

 Dodržuje základní zásady 

péče o pracovní a životní 

prostředí 

 Ochrana pracovního a 

životního prostředí 

 

 Je seznámen s právy a 

povinnostmi zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

 Hygiena, bezpečnostní 

předpisy, první pomoc při 

úrazu 

 

  Bezpečnost zdraví při práci  

 



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 270 

 

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ – 9. ročník 

Výstup předmětu Učivo předmětu Průřezová témata 

žák:   
 Práce s technickými materiály  

 Sestaví model, zhotoví 

výrobek podle návodu, 

náčrtu, plánu, předlohy 

 Grafická komunikace: 

technické kreslení jednoduché 

technické náčrty a výkres, 

čtení technických výkresů 

 

 Přečte jednoduchý 

technický výkres 

 Čtení technických výkresů ve 

dřevozpracujícím průmyslu 
 

 o Čtení technických výkresů v 

oblasti kovovýroby 

 

o Pracuje s jednoduchou 

technickou dokumentací, 

orientuje se v pracovních 

postupech a návodech 

o Práce podle technických 

výkresů a materiály: dřevo, 

plast, kovy 

 

 Změří a orýsuje výrobek  Měření a orýsování výrobku  

 Používá správné pomůcky a 

dbá na estetickou úpravu 

  

 Získá základní vědomosti o 

materiálech, nástrojích a 

pracovních postupech 

  

 Provede zadané praktické 

činnosti s danými materiály: 

dřevo, plasty, kovy, 

přírodní materiály 

 Pracovní pomůcky, nářadí a 

nástroje pro ruční opracování 

materiálů: dřevo, plast, kovy 

 

  Práce se dřevem. Řezání, 

vrtání, spojování, lepení, 

povrchová úprava 

 

  Práce s kovy: řezání, pilování, 

vrtání, ohýbání, povrchová 

úprava, výrobek z více částí, 

spojování kovů, závity, nýty, 

pájení 

 

 Řeší jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem 

materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

 Práce s plasty: řezání, pilování, 

vrtání, ohýbání, spojování, 

tepelné tvarování 

 

 Provede montáž, demontáž 

a údržbu jednoduchých 

předmětů a zařízení 

 Montáž a demontáž, oprava 

školního nářadí a náčiní 

 

 Při práci používá vhodné 

pracovní pomůcky, nástroje 

a náčiní a vhodné osobní 

ochranné prostředky 

 Pracovní pomůcky, nářadí a 

nástroje pro ruční opracování 

 

 Správně zachází s 

pomůckami, nástroji, 

nářadím 

 Jednoduché domácí spotřebiče, 

zásady údržby 

 

o Udržuje pořádek na 

pracovním místě 

 Práce pro zlepšení školního 

prostředí 

 

 Dodržuje základy 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci s nástroji a 

 Úloha techniky v životě 

člověka, zneužití techniky 

 Ochrana pracovního a 
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nářadím, hygienická 

pravidla a předpisy 

životního prostředí 

 Na modelových situacích 

předvede poskytnutí první 

pomoci při úrazu 

 Hygiena, bezpečnostní 

předpisy, první pomoc při 

úrazu, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

 

  Řemesla a tradice  

   

 Práce s ostatními materiály  

 Rozlišuje různé druhy 

materiálů a zná jejich 

vlastnosti 

 Práce s různým materiálem 

(přírodniny, modelovací 

hmoty, papír, karton, textil, 

kůže, plasty, sklo) 

 

 Zvolí vhodný pracovní 

postup v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu 

 Zhotovení výrobků z různých 

materiálů 

 

 Správně vybírá a používá 

vhodné pracovní nástroje a 

pomůcky 

 Základní dovednosti ručních 

prací 

 

  Výroba oděvů a oděvních 

doplňků 

 

 Dodržuje technologickou 

kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 

 Výroba drobných bytových 

doplňků 

 

 Dovede pracovní postupy k 

finálnímu výrobku 

 Jednoduché pracovní postupy, 

organizace práce 

 

 Využívá při tvořivých 

činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazii 

 Práce s návodem, šablonou  

 Udržuje pořádek na 

pracovním místě 

 Hygiena a bezpečnost práce  

 Poskytne první pomoc při 

drobném úrazu 

 První pomoc při poranění  

   

 Práce montážní a demontážní  

 Sestaví podle návodu, 

náčrtu, plánu daný model 

 Konstrukční stavebnice - 

sestavování modelů 

 

 Ovládá montáž a demontáž 

jednoduchého zařízení 

 Sestavování modelů z papírů, 

kartonů 

 

 Provádí údržbu 

jednoduchých předmětů a 

zařízení 

 Práce s návodem, předlohou, 

náčrtem, plánem, schématem 

 

  Sestavení a opravy nábytku  

  Údržba a opravy jízdního kola  

 Dodržuje zásady 

bezpečnosti a hygieny práce 

 Zásady bezpečnosti a hygieny 

práce 

 

 Poskytne první pomoc při 

úrazu 

 První pomoc při úrazu  

   

 Pěstitelské práce, chovatelství  

 Volí vhodné pracovní 

postupy při pěstování 

vybraných rostlin 

 Práce na zahradě (půda a její 

zpracování) 
 

 Pěstuje a využívá květiny 

pro výzdobu 
 Základní podmínky pro 

pěstování rostlin, výživa 
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 rostlin a ochrana rostlin 

  Zelenina - podmínky a zásady 

pěstování vybraných druhů 

zeleniny 

 

  Ovoce - podmínky a zásady 

pěstování vybraných druhů 

ovoce 

 

  Okrasné rostliny, květiny v 

exteriéru a interiéru, 

jednoduchá vazba 

 

  Léčivé rostliny, léčivé účinky 

rostlin, jedovaté rostliny, 

rostliny jako drogy a jejich 

zneužití, alergie 

 

  Chov zvířat v domácnosti, 

podmínky chovu, hygiena a 

bezpečnost 

 

 Používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich 

údržbu 

 Užívání a údržba 

zahradnického náčiní 

 

 Správně zachází s 

pomůckami, nástroji a 

nářadím, včetně údržby 

  

 Dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 
  

 Umí poskytnou první 

pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty a při 

styku s jedovatými 

rostlinami 

  

   

 Provoz a údržba domácnosti  

 Provádí jednoduché operace 

platebního styku a 

domácího účetnictví 

 Provoz a údržba domácnosti, 

domácí spotřebiče 

 

 Umí používat vhodné 

prostředky při práci v 

domácnosti 

 Úklid domácnosti, úklidové 

prostředky a postupy  

 

 Správně zachází s 

pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením 

 Údržba oděvů a textilií  

 Provádí drobnou domácí 

údržbu 

 

 Provoz a údržba domácích 

spotřebičů, drobné opravy, 

odpad a jeho ekologická 

likvidace 

 

 Ovládá jednoduché 

pracovní postupy při 

základních činnostech v 

domácnosti 

 Hygiena, bezpečnostní 

předpisy, první pomoc při 

úrazu, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

 

 Orientuje se v návodech k 

obsluze běžných spotřebičů 

používaných v domácnosti 

Finance a provoz domácnosti 

 Rozpočet, příjmy, výdaje, 

platby, úspory, hotovostní a 

bezhotovostní platební styky, 

ekonomika domácnosti 

 

 Dodržuje základní  Hygiena, bezpečnostní  
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hygienická a bezpečnostní 

pravidla a předpisy a 

poskytne první pomoc při 

úrazu, včetně úrazu 

elektrickým proudem 

předpisy, první pomoc při 

úrazu, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

 Dodržuje základní zásady 

péče o pracovní a životní 

prostředí 

 Ochrana pracovního a 

životního prostředí 

 

   

 Příprava pokrmů  

 Používá základní 

kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje 

základní spotřebiče 

o Skupiny potravin, sestavování 

jídelníčku, způsoby 

konzervace 

 

 Připraví jednoduché 

pokrmy v souladu se 

zásadami zdravé výživy 

  

 Dodržuje základní principy 

stolování, společenského 

chování a obsluhy stolu ve 

společnosti 

 Základní technologické 

postupy přípravy pokrmů: 

nápoje, zpracování ovoce a 

zeleniny, příprava pokrmů za 

studena, základní způsoby 

tepelné úpravy 

 

  Zásady zdravé výživy, obezita, 

anorexie, bulimie 

 

 Umí poskytnout první 

pomoc při úrazech v 

kuchyni 

 Bezpečnost a hygiena při 

přípravě pokrmů 

 

 Úprava stolu a stolování 

 obsluha a chování u stolu 

 

  Tradiční jídla (Vánoce, 

Velikonoce) 

 

   

 Svět práce   

 Orientuje se v pracovních 

vybraných profesí 

 Lidská práce, pracovní 

činnosti, pracoviště a pracovní 

prostředí 

 

  Možnost vzdělávání, náplň 

učebních oborů, informace a 

poradenské služby 

 

 Posoudí své možnosti při 

rozhodování o volbě 

vhodného povolání a 

profesní přípravy 

 Trh práce, požadavky 

kvalifikační a zdravotní 

 

  Nejčastější formy podnikání, 

drobné a soukromé podnikání 

 

  Volba profesní orientace, 

základní principy, osobní 

zájmy a cíle, osobní vlastnosti 

a schopnosti 

 

 Využije profesní informace 

a poradenské služby pro 

výběr vhodného vzdělávání 

 Využití internetu při hledání 

zaměstnání, inzeráty 

 

 Prokáže v modelových 

situacích schopnost 

 Pohovor u zaměstnavatele, 

životopis, práce a povinnosti, 
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prezentace své osoby při 

vstupu na trh práce 

zákoník práce 

 Dodržuje základní zásady 

péče o pracovní a životní 

prostředí 

 Ochrana pracovního a 

životního prostředí 

 

 Je seznámen s právy a 

povinnostmi zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

 Hygiena, bezpečnostní 

předpisy, první pomoc při 

úrazu 

 

  Bezpečnost zdraví při práci  

 

 



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 275 

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 
 

Hodnocení žáků Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy Ledce, 

příspěvkové organizace je v souladu se školním vzdělávacím programem. Hodnocení není 

cílem, ale prostředkem k dosažení cílů vzdělání.  

 

Hodnocením motivujeme žáky k vybavení souborem klíčových kompetencí na 

úrovni, která je pro ně dosažitelná. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na 

konci vzdělávání není konečná, ale tvoří základ pro celoživotní učení, vstup do života a do 

pracovního procesu. 

 

Výsledky vzdělávání v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech stanovených 

vzdělávacím programem jsou hodnoceny klasifikací, slovním hodnocením nebo kombinací 

obou způsobů. Slovní hodnocení je používáno: 

 na základě žádosti zákonného zástupce žáka; 

 rozhodnutím ředitele školy se souhlasem školské rady na základě doporučení 

vyučujícího v souladu s § 15 odst.2,vyhlášky 48/2005 Sb. 

 

6.1 Pravidla pro hodnocení školy – způsoby a kritéria 

6.1.1 Úvodní ustanovení 

 

Klasifikační řád upravuje pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Dětského 

domova, Základní školy a Mateřská školy Ledce, příspěvkové organizace, Ledce 55, PSČ 

273 05 Smečno. Je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání tzv. školský zákon a vyhlášky č. 48/2005 

Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky. 

 

Klasifikační řád je závazný pro všechny pedagogické pracovníky školy. Případy, 

které tento klasifikační řád neřeší, rozhoduje v rámci platných právních norem a v rámci 

své pravomoci ředitel školy. 
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Pravidla hodnocení žáků obsahují zejména: (§ 14, č. 48/2005 Sb.) 

a) zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, 

b) zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, 

c) stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich 

charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií, 

d) zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace, 

e) způsob získávání podkladů pro hodnocení, 

f) podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, 

g) způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

6.1.2 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve 
škole 

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka je organickou součástí 

výchovně vzdělávacího procesu. Je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem 

stanovenými kritérii, věcné a všestranné. 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných 

v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení 

je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

1. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, provádí se průběžně a celkově na konci 

každého pololetí vydáním vysvědčení; za 1. pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. Jejím předmětem jsou výsledky, kterých žák dosáhl 

ve vyučování v souladu s požadavky školního nebo individuálního vzdělávacího 

programu. 

2. Při hodnocení posuzujeme především osobní pokrok žáka, porovnáváme aktuální 

výkon s předchozími výsledky práce.  

3. Známka zahrnuje žákovu snahu a přístup k plnění úkolů. Smyslem klasifikace je 

podpořit jeho sebevědomí a motivaci k dalšímu učení a umožnit žákům účast na 

hodnotícím procesu.  
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4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje 

ředitel školy se souhlasem pedagogické  rady.  

5. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního 

hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a 

to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí 

slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní 

hodnocení do klasifikace.  

6. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní 

hodnocení. Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené 

výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. Dále obsahuje vyjádření o možnostech žáka 

a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, 

chování žáka v průběhu povinné školní docházky a dalších významných 

skutečnostech ve vzdělávání žáka. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na 

konci 1. pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní docházku. 

7. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem 

a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. stupně 

základní školy, který již v rámci 1. stupně opakoval ročník, a žák 2. stupně 

základní školy, který již na 2. stupni opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch 

tohoto žáka.  

8. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději 

do dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za 1.pololetí nehodnotí.  

9. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději 

do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby 

hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.  

10. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci 2. 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na 

daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může 
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ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze 

z vážných zdravotních důvodů.  

11. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci 2. 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku, a to na 

základě odůvodněné žádosti jeho zákonného zástupce a po posouzení jeho 

dosavadních studijních výsledků.  

12. Žáci 9. ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník, kteří na konci 2. pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů 

s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.  

13. Specifika jednotlivých žáků se projednávají při pedagogických poradách. 

 

6.1.3 Pravidla při klasifikaci vyučujícími  

1. Žáci jsou v jednotlivých předmětech průběžně klasifikování a jejich výsledky 

jsou sdělovány zákonným zástupcům prostřednictvím žákovské knížky nebo 

notýsku. 

2. Při klasifikaci a hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení, individuální 

a věkové zvláštnosti žáka a přihlíží ke kvalitě jeho výchovného prostředí. 

3. Učitel klasifikuje jen probrané učivo a dostatečně procvičené. Snaží se v 

maximální míře využívat formu práce s chybou - právo dělat chyby, uvědomění si 

chyby. 

4. Vyučující přihlíží k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat 

v učebních výkonech pro určitou indispozici.  

5. Stupeň klasifikace určuje učitel, který vyučuje příslušný předmět. 

6. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné 

období. 

7. Průběžnou klasifikaci je možné provádět:  

 pěti klasifikačními stupni,  

 procentuálně,  

 bodově,  

 slovně.  

8. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 

přezkušování po vyučování. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové 

poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 
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9. V předmětu, který vyučuje více učitelů je výsledný stupeň určen po dohodě všech 

vyučujících. 

10. Učitel nezahrnuje hodnocení žákova chování do známky z vyučovacího předmětu.  

11. Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - neklasifikovat žáky ihned po jejich 

návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, nevyžadovat dopisování 

do sešitů zápisy za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací.  

12. Učitel posuzuje výsledky žáka objektivně a nepodléhá subjektivnímu pocitu. 

13. Dostatečný a nedostatečný prospěch žáků a závažné nedostatky v chování jsou 

projednávány na pedagogické radě. 

14. Na konci klasifikačního období zapíší učitelé jednotlivých předmětů výsledky 

klasifikace udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní 

aktivitě a činnosti ve škole. 

15. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech 

učitelů. 

16. Pravidla hodnocení žáků jsou rozdílná pro žáky ZŠ praktické a ZŠ speciální 

 

6.1.4 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

1. V souladu s cíli základního vzdělávání jsou žáci vedeni k sebehodnocení. Smyslem 

sebehodnocení je připravit a postupně dovést děti k osvojení si dovedností. Cílem 

je poskytnout žákům příležitost, jak hodnotit sebe, jak posoudit nejen svoji práci, 

jaká opatření a jaký směr volit na své vzdělávací cestě k dosahování vyšší míry 

úspěšnosti,  ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy.  

2. Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a 

perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění.  

3. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a 

objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány.  

4. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka 

tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát 

prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby 

byla pro žáka motivační do dalšího období.  

5. Sebehodnocení žáků je prováděno v žákovské knížce nejméně jednou za čtvrtletí a 

to ve všech předmětech.  
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6. Sebehodnocení je možné provádět pomocí symbolů, zaškrtáváním zvolené 

možnosti, slovním vyjádřením. Kriteria pro toto sebehodnocení stanovují vyučující 

těchto předmětů. 

 

6.2 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití 
klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem 
stanovených kritérií 

6.2.1 Klasifikace v povinných a nepovinných předmětech 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni prospěchu: 

1 - výborný, 

2 – chvalitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatečný, 

5 - nedostatečný. 

 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky učebních 

osnov hodnotí : 

a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat 

požadované intelektuální a motorické činnosti, 

b) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů,při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 

zákonitostí, 

c) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

d) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

e) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného 

projevu, 

f) kvalita výsledků činností. 

 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin : 

a) s převahou teoretického zaměření, 
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b) s převahou praktického zaměření, 

c) s převahou výchovného zaměření. 

 

6.2.1.1 Výchovně vzdělávací výsledy předmětů s převahou teoretického 

zaměření klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií : 

Stupeň l (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 

a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a 

motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a 

tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev 

je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 

uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické 

činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje 

osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 

výkladu hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje 

logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, 

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 
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intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti 

a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a 

dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje 

poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení 

je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby.. V ústním a 

písemném  projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně 

estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu 

učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné 

mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při 

řešení praktických a teoretických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání 

poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují 

závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a 

v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. 

Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném 

studiu má velké těžkosti. 

 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a 

dovedností při řešení praktických a teoretických úkolů se vyskytují velmi závažné 

chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit 

ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté 

logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 

mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí 

učitele. Nedovede samostatně studovat. 
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6.2.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického 

zaměření 

 

Převahu praktické činnosti má v základní škole pracovní vyučování. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených s převahou praktického zaměření v souladu 

s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů 

práce, 

c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

e) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

f) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o 

životní prostředí, 

g) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek 

v práci, 

h) obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů a nářadí. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií : 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a 

k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické 

poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně 

uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, 

dopouští se jen  menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších 

nedostatků.Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. 

Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se 

stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně 

obsluhuje a udržuje zařízení a pomůcky, nástroje a nářadí. Aktivně překonává 

vyskytující se překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
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Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické 

poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti využívá samostatně, v postupech a 

způsobech práce ne vyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné 

nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. 

Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o 

životní prostředí. Při hospodárném využití surovin, materiálů a energie se dopouští 

malých chyb. Pomůcky, nástroje a nářadí obsluhuje a udržuje s menšími nedostatky. 

Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 

s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a 

způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. 

Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje 

předpisy\ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a  v malé míře přispívá k tvorbě a 

ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat 

suroviny, materiály a energii. K údržbě přístrojů a nářadí musí být částečně 

podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým 

činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za 

soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se 

dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou 

pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat 

za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá o 

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. 

Porušuje zásady hospodárnosti, využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a 

údržbě pomůcek, nářadí a přístrojů se dopouští závažných nedostatků. Překážky 

v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
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Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a 

k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické 

poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích 

má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. 

Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané 

ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na 

pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu 

životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a 

údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí se dopouští závažných nedostatků. 

 

6.2.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného 

zaměření 

 

Převahu výchovného zaměření mají : výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná 

výchova 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu 

s požadavky učebních osnov hodnotí : 

a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

d) kvalita projevu, 

e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

f) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

g) v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná 

tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií : 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své 

osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí 

v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, 

originální, procítěný, v hudební výchově a tělesné přesný. Osvojené vědomosti, 

dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a 
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tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus 

a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. 

Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků 

osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových 

úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si 

v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá 

dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo 

působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery 

a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečně aktivní zájem o umění, 

estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou 

zdatnost. 

 

Stupeň4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou 

málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen 

se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí 

dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho 

projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti 

a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet 

svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

6.3 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na 
vysvědčení (§ 15, č. 48/2005 Sb.) 
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1. Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které 

dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních 

osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 

vzdělávacím osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje 

ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 

jeho výkon. 

2. Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, 

na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení. 

3. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení 

stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu 

ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré, 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

d) nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci 1. 

pololetí.   

 

4. Po úspěšném dokončení devátého ročníku základního vzdělávání se na vysvědčení 

uvádí doložka o získání stupně základního vzdělávání v tomto znění: 

„Žák(yně) získal(a) základní vzdělání“. 

 

6.3.1 Klasifikace chování 

Chování žáka základní školy praktické a na akcích pořádaných školou se v případě 

použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni : 
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 1 – velmi dobré 

 2 – uspokojivé 

 3 – neuspokojivé 

V odůvodněných případech lze chování žáka neklasifikovat. 

Návrh na snížení známky z chování se projednává v pedagogické radě. 

Kromě výše uvedeného mohou být žáku udělena výchovná opatření. (viz. kapitola 

5.9) 

 

 

 

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování 

Stupeň 1  - velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně 

závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

 

Stupeň 2 - uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly a ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřního řádu 

školy nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla přes důtku 

třídního učitele školy se dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 

činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

 

Stupeň 3 - neuspokojivé 

Chování žáka ve škole v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se 

takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně 

ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků. 
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6.3.2 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení 
v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního 
hodnocení a klasifikace 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do 

slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení. 

 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 – výborný                       Ovládá bezpečně 

2 - chvalitebný                 Ovládá 

3 - dobrý                           V podstatě ovládá 

4 - dostatečný      Ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný Neovládá 

 Úroveň myšlení 

 1 – výborný  Pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

 2 - chvalitebný-  Uvažuje celkem samostatně 

 3 - dobrý Menší samostatnost v myšlení 

 4 - dostatečný Nesamostatné myšlení 

 5 - nedostatečný Odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 Úroveň vyjadřování 

 1 - výborný Výstižné a poměrně přesné 

 2 - chvalitebný Celkem výstižné 

 3 - dobrý Myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

 4 - dostatečný Myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

 5 - nedostatečný I na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný 
Užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovednosti, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou 

2 - chvalitebný 
Dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 

dopouští se jen menších chyb 

3 - dobrý 
Řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává obtíže a odstraňuje chyby 

4 - dostatečný Dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný Praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 - výborný Aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 - chvalitebný Učí se svědomitě 

3 - dobrý K učení a k práci nepotřebuje větších podnětů 

4 - dostatečný Malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný Pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
 

Chování 
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1 – velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního 

řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák 

je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 

napravit. 

2 - uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 

pravidlům slušného chování nebo vnitřního řádu školy nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků.Zpravidla se přes 

důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje 

výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví 

svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé 

Chování žáka ve škole v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti 

školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitelky školy dopouští dalších přestupků. 

 

 

6.3.3 Hodnocení práce v zájmových útvarech  

 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí na 

vysvědčení stupni:  

a) pracoval(a) úspěšně,  

b) pracoval(a).  

 

6.3.4 Zásady pro používání slovního hodnocení 

 

v souladu s § 15 odst.2 vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně 

předem stanovených kritérií 

 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje 

ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů  převede slovní 

hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 

přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této 

školy nebo zákonného zástupce žáka. 
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3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími 

ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího 

řízení ke střednímu vzdělávání. 

4. U žáka s  vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě  žádosti zákonného zástupce žáka. 

5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 

předmětech stanoveným školním vzdělávacím programem a chování žáka ve 

škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního 

hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl 

zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních 

osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení 

zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle 

žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění 

hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 

překonávat. 

6. Kritéria jsou podobná jako pro hodnocení klasifikací, jde pouze o změnu formy. 

Využíváme jej především v případech, kdy se žákův výkon neshoduje s požadavky 

školních osnov či IVP a je třeba posoudit především individuální pokrok. 

 

6.4 Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování 

žáka získává učitel následujícími metodami, formami a prostředky: 

1. písemnými, ústními, grafickými, praktickými a pohybovými zkouškami,  

2. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými 

učebními osnovami, 

3. didaktickými testy,  

4. analýzou výsledků různých činností žáků,  

5. soustavným sledováním výkonů žáka – jeho vědomostí, dovedností, postupů, 

práce s informacemi, úrovně komunikace, práce ve skupině, tvořivosti a jeho 

připravenosti na vyučování,  
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6. konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a 

zdravotnickými pracovníky, 

7. rozhovory se zákonnými zástupci žáka, 

8. sebehodnocením žáka. 

2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě 

známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají 

vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Je nepřípustné ústně 

přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. 

Výjimku tvoří vědomosti nutné ke zvládnutí zkoušené látky. 

3. Písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou 

žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem 

(nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje o dni konání písemné práce. 

Ostatní písemné práce jsou žákům včas oznámeny, aby měli dostatek času se na ně 

připravit.  

4. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a 

poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním 

vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení 

písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. 

5. Opravené písemné (čtvrtletní) práce musí být předloženy všem žákům a na požádání 

ve škole také zákonným zástupcům.  

6. Vyučující práce žáků uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje 

nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat, tzn. celý školní rok 

včetně hlavních prázdnin. V případě odložené klasifikace nebo opravných zkoušek až 

do 30.10. dalšího školního roku.  

7. Vyučující seznamuje s hodnocením žáků zákonné zástupce – zápisem v žákovské 

knížce, na třídních schůzkách, v konzultačních hodinách nebo konzultačním dnu, a 

vždy, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. Údaje o klasifikaci a hodnocení 

chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.  

8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 

způsobem tak, aby vždy mohl doložit správnost celkové klasifikace žáka i 

způsob získání známek (ústní zkoušení, písemně). V případě dlouhodobé 

nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního 

období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 
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9. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující 

předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

10. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, 

dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole 

sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn. žák se znovu nepřezkušuje.  

11. Třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní učitele s 

doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a 

klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů.  

12. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické 

radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na 

pedagogické radě i další vyučující.  

 

6.5 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

6.5.1 Komisionální zkouška (§ 22, č. 48/2005 Sb.) 

1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. 

pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat 

ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném 

předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději 

do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem 

žáka. Komisi pro přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a 

tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popř. jím pověřený učitel, nebo v 

případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským 

úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,  

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 

zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu,  

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání. 
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2. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Vyjádří se slovním hodnocením nebo 

stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným 

způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci 1. 

nebo 2. pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

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

4. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 

možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán 

jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.  

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

vzdělávacím programem.  

6. Přezkoušením žáka není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

7. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní 

celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

 

6.5.2 Opravná zkouška (§ 23, č. 48/2005 Sb.) 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud 

neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou 

povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné 

zkoušky.  

2. Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným 

zaměřením. 

3. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v 

termínu stanoveném ředitelem školy tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a 

konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na 

červnové pedagogické radě.  

4. O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného 

zástupce žáka.  

5. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

6. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 

2. pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat 
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ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném 

předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději 

do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem 

žáka. Komisi pro přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a 

tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popř. jím pověřený učitel, nebo v 

případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským 

úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,  

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je 

žák zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu,  

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu 

stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. 

7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Vyjádří se slovním hodnocením nebo 

stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným 

způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci 

1. nebo 2. pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

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

9. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 

možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví 

orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.  

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

vzdělávacím programem.  

11. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. 

12. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.  

13. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné 

zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost 

krajského úřadu účastní školní inspektor.  
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14. Žákovi, který vykonal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum 

poslední opravné zkoušky v daném pololetí. 

15. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku : 

 Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 

Žák vykonal dne ……….. opravnou zkoušku z předmětu…. s 

 prospěchem….. 

 Nedostavení se k opravné zkoušce ( třídní výkaz – poznámka) 

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž 

jeho prospěch  v předmětu…………. zůstává nedostatečný. 

 

6.6 Výstupní hodnocení (§16, č. 48/2005 Sb.) 

1. Podle zákona č. 561/2004 Sb., § 51, odst. 5 vydá škola žákovi v posledním roce 

plnění školní docházky výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. 

Podrobnosti o hodnocení stanoví MŠMT v rámci vyhlášky § 16, č. 48/2005 Sb. 

2. Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni 

vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. Dále obsahuje vyjádření o možnostech žáka a jeho nadání, 

předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, o jeho úspěších v 

soutěžích a přehlídkách, o chování žáka v průběhu povinné školní docházky a dalších 

významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. 

3. Na obsahu výstupního hodnocení žáka spolupracují všichni učitelé, kteří žáka učí, 

aby byla zvýšena jeho objektivita.  

4. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v 

němž splní povinnou školní docházku, a to společně s pololetním vysvědčením.  

5. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v 5. a 7. 

ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Výstupní hodnocení 

škola vydá do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední 

škole, nejdříve však na konci prvního pololetí a nejpozději 5 pracovních dnů po 

posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky. V případě podání přihlášky k 

přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena 

talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 10 pracovních dnů po 

odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však 30. Října a 

nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky.  



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 297 

6. Zákonný zástupce žáka má možnost se vyjádřit k textu výstupního hodnocení. Toto 

svoje vyjádření může přiložit k přihlášce ke studiu.  

7. V prvním kole přijímacího řízení odesílá přihlášku a výstupní hodnocení střední 

škole ředitel základní školy. Za tímto účelem vydá škola se souhlasem zákonného 

zástupce žáka stejnopis výstupního hodnocení. Přihlášku žák odevzdá řediteli 

základní školy do konce února.  

8. Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení odesílá přihlášku střední škole 

zákonný zástupce žáka. Škola na požádání vydá stejnopis výstupního hodnocení žáka 

ke každé další přihlášce.  

9. Výstupní hodnocení předá žákovi třídní učitel a zajistí, aby žák potvrdil převzetí 

výstupního hodnocení svým podpisem.  

 

6.7 Výchovná opatření (§ 17, č. 48/2005 Sb.) 

1. Opatření zpravidla předcházejí před snížením známky z chování a ukládá se, jestliže 

se žák závažněji nebo méně závažně proviní proti ustanovením školního řádu a 

ostatním pravidlům školy, zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 

2. Výchovná opatření navrhuje třídní učitel po projednání s pedagogickým sborem 

v řádné nebo v mimořádné pedagogické radě. 

3. O udělení výchovného opatření rozhoduje ředitel.  

4. Výchovná opatření (pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňské opatření) se udělují před 

všemi žáky (ve třídě, v jídelně dětského domova, v tělocvičně atd.). 

 

6.7.1 Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění 

 Pochvaly a jiná ocenění se udělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, za záslužný 

nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou práci..  

 

Hodnocení žáků  

1. Ředitel školy, třídní učitel nebo zainteresovaná osoba (ostatní vyučující, zaměstnanci 

školy, sociální pracovnice) může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 

podnětu a po projednání v pedagogické radě udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění 

za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný 

čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 
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2. Udělení pochvaly se prokazatelným způsobem oznámí žákovi a jeho zákonnému 

zástupci a zaznamená se do dokumentace žáka (ŽK, formulář pro pochvalu1, 

katalogový list, třídní výkaz a příslušné školní databáze). 

3. Rozhodnutí o udělení pochvaly a jiného ocenění se může zaznamenat na vysvědčení za 

pololetí, v němž bylo uděleno, na základě projednání a schválení pedagogickou radou. 

 

Hodnocení žáků na akcích školy 

1. Hodnocení žáků, kteří se účastnili na akcích školy, probíhá přímo na akci a následně i 

ve škole před ostatními žáky, zaměstnanci školy, někdy v tisku či jinou veřejností 

(sponzory). 

2. Hodnocení žáků je uskutečňováno verbálně (slovně) ve formě pochval nebo kárání, 

písemným záznamem do ŽK a uvedením svého jména na nástěnce „cti“ (skokan roku), 

hmotně (diplomem, odměnou) nebo poskytnutí odměny po dohodě s vychovateli 

rodinné skupiny.  

3. Hodnocení může být součástí známky z chování nebo jednotlivých předmětů. 

 

6.7.2 Ukládání napomenutí a důtek 

1. Porušil-li žák zásadním způsobem pravidla společenského a lidského chování 

mimo vyučování, zaujmou učitelé vůči takovému chování etický postoj a využijí 

žákova pochybení k pedagogickému působení na žáka, popř. i na další žáky. 

2. Za přestupek se uděluje žákovi jen jedno opatření k posílení kázně. 

3. Porušení povinností stanovených školním řádem nebo hrubé porušení pravidel 

chování lze podle závažnosti žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele - žák neplní školní povinnosti (např. pozdní 

příchody, zapomínání školních potřeb či domácích úkolů), 

b) důtku třídního učitele - drobné porušení školního řádu (např. opakované 

pozdní příchody, časté zapomínání školních potřeb a domácích úkolů, 

zatajování, lhaní, nevhodné chování ke spolužákům a zaměstnancům 

školy) 

c) důtku ředitele školy - soustavné porušování školního řádu (např. neustálé 

pozdní příchody, nepřipraven na vyučování, nenosí domácí úkoly, 

                                                 
1 Viz. Tiskopisy č. 1 - Pochvala 
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opakované lhaní, drzé a vyzývavé chování ke spolužákům a 

zaměstnancům školy, ignorování pokynů učitele, ničení školního majetku). 

4. Třídní učitel, ostatní vyučující, zaměstnanci školy atd. neprodleně oznámí řediteli 

školy závažné porušení povinností stanovených školním řádem. 

5. Třídní učitel na základě projednání v pedagogické radě uděluje napomenutí či 

důtku třídního učitele. 

6. Důtku ředitele školy lze udělit pouze po projednání a schválení pedagogickou 

radou.  

7. Důtku ředitele školy podepisuje ředitel školy (zástupce ředitele) a žákovi osobně 

předává před všemi žáky. 

8. Uložení napomenutí či důtky se prokazatelným způsobem oznámí žákovi a jeho 

zákonnému zástupci a zaznamená se do dokumentace žáka. (ŽK, formulář pro 

napomenutí a důtku TU, ŘŠ)2, katalogový list, třídní výkaz a příslušné školní 

databáze). 

9. Ředitel školy může podmíněně vyloučit žáka z akcí školy pro závažné porušení 

povinností stanovených školním řádě (úmyslné hrubé slovní a fyzické útoky). Žák 

se nebude zúčastňovat zájmových kroužků, školních akcí (exkurze, kulturní, 

pobytové či sportovní akce), popř. nebude docházet do školní družiny.3  

 

 

HODNOCENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ - KLASIFIKAČNÍ 
ŘÁD (součást školního řádu) 

6.8 Hodnocení výsledků vzdělávání  

Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně. Hodnocení žáků v 

základní škole speciální má vyjádřit míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň 

samostatnosti žákovy činnosti.  

 
 

6.9 Zásady hodnocení žáků v základní škole speciální Hodnocení 

žáka je nedílnou součástí výchovně - vzdělávacího procesu.  

1. Hodnocení se provádí průběžně, na konci každého pololetí se vydává vysvědčení.  

                                                 
2 Tiskopisy – Napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitel školy 
3 Sankce 
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2. Činnost žáka v zájmových útvarech, které organizuje škola, se hodnotí dvěma stupni: 

pracoval úspěšně, pracoval.  

3. Nepovinné předměty se hodnotí analogicky jako předměty povinné.  

4. Předmětem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v 

souladu s požadavky učebních osnov nebo individuálního vzdělávacího plánu.  

5. Žáci jsou hodnoceni i ve všech složkách výchovy, tj. hudební, tělesné, pracovní a 

výtvarné. Posouzení rozumové složky výchovy je vyjádřeno v hodnocení jednotlivých 

předmětů.  

6. Při hodnocení pedagog zohledňuje zejména:  

a) druh a stupeň mentálního postižení žáka, jeho zdravotní stav a jeho individuální a 

věkové zvláštnost, s akcentem na kultivaci žáka a rozvoj jeho schopností,  

b) zda žák prokazuje chuť zapojit se do nabízených činností a snaží se zadanou práci 

dokončit,  

c) míru kooperace se spolužáky i pedagogy,  

d) schopnost aplikace znalostí a dovedností získaných v minulosti při řešení 

konkrétního problému,  

e) plnění školních povinností.  

Při slovním hodnocení může pedagog využít formalizované slovní hodnocení, které pak 

dále konkretizuje.  

 

 

6.10 Sebehodnocení žáka  

 

1. Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a 

perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění.  

2. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně 

hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány.  

3. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, 

aby se shodli na výsledném hodnocení.  

4. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele.  

5. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího 

období.  
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6.11 Hodnocení žáků v povinných předmětech 

 

1. Výsledky vzdělávání žáka pracujícího dle programu „Škola dětem“ se hodnotí slovně 

(dle § 51 odst.4 zákona 561/2004 Sb.).  

2. Slovní hodnocení by mělo odrážet výsledky, kterých žák dosáhl ve vyučovacích 

předmětech v porovnání s individuálním vzdělávacím plánem, jenž pro něj byl 

sestaven.  Zároveň by se v něm měl odrazit stupeň žákovy samostatnosti při plnění 

úkolů. 

3. Učitel musí zohlednit stupeň mentálního postižení, jeho zdravotní stav a jeho 

individuální i věkové zvláštnosti. Hodnocení se tak stává nedílnou součástí výchovně 

vzdělávacího procesu žáka.  

4. Vysvědčení žák dostává na konci pololetí. 

 

Tabulka stupňů klasifikace – vzdělávací program ŠVP 

 

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 

Čtení 
Čte samostatně, 

plynule a s 

porozuměním 

Čte s pomocí a 

částečným 

porozuměním 

Čte s pomocí Čte pouze 

s trvalou 

pomocí 

Učivo dosud 

nezvládá 

Psaní 
Píše samostatně, 

čitelně a úhledně 

Píše úhledně a 

čitelně 

Píše s pomocí Píše pouze 

s trvalou 

pomocí 

Učivo zatím 

nezvládá 

Matematika 
Počítá přesně a 

pohotově 

Počítá 

s drobnými 

chybami 

Počítá s 

pomocí 

Počítá jen 

s trvalou 

pomocí 

Učivo dosud 

nezvládá 

Informatika 
Učivo dobře 

zvládá 

Učivo zvládá Učivo zvládá 

s pomocí 

Učivo zvládá 

jen s trvalou 

pomocí 

Učivo dosud 

nezvládá 

Prvouka 
Učivo chápe a 

správně 

reprodukuje 

Učivu rozumí a 

na otázky správně 

odpovídá 

Učivo 

částečně 

zvládá 

Učivo zvládá 

jen s trvalou 

pomocí 

Učivo dosud 

nezvládá 

Základy 

fyziky 

Učivo chápe a 

správně 

reprodukuje 

Učivu rozumí a 

na otázky správně 

odpovídá 

Učivo 

částečně 

zvládá 

Učivo zvládá 

jen s trvalou 

pomocí 

Učivo dosud 

nezvládá 

Základy 

chemie 

Učivo chápe a 

správně 

reprodukuje 

Učivu rozumí a 

na otázky správně 

odpovídá 

Učivo 

částečně 

zvládá 

Učivo zvládá 

jen s trvalou 

pomocí 

Učivo dosud 

nezvládá 

Zeměpis 
Učivo chápe a 

správně 

reprodukuje 

Učivu rozumí a 

na otázky správně 

odpovídá 

Učivo 

částečně 

zvládá 

Učivo zvládá 

jen s trvalou 

pomocí 

Učivo dosud 

nezvládá 

Přírodopis 
Učivo chápe a 

správně 

reprodukuje 

Učivu rozumí a 

na otázky správně 

odpovídá 

Učivo 

částečně 

zvládá 

Učivo zvládá 

jen s trvalou 

pomocí 

Učivo dosud 

nezvládá 

Hudební 

výchova 

Má dobrý 

hudební sluch i 

rytmus, pěkně 

zpívá 

Rád zpívá, má 

dobrý rytmus 

Rád zpívá a 

poslouchá 

hudbu 

Rád a se 

zájmem 

poslouchá 

hudbu 

Dosud nemá 

vztah k 

hudbě 
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Výtvarná 

výchova 

Je tvořivý a 

zručný 

Je tvořivý, 

pracuje s malou 

dopomocí 

Při práci 

vyžaduje 

vedení 

Při práci 

potřebuje 

pomoc a 

vedení 

Práce se mu 

zatím nedaří 

Pracovní 

výchova 

Je tvořivý a 

zručný 

Je tvořivý, 

pracuje s malou 

dopomocí 

Při práci 

vyžaduje 

vedení 

Při práci 

potřebuje 

pomoc a 

vedení 

Práce se mu 

zatím nedaří 

Tělesná 

výchova 

Je obratný a 

snaživý 

Je méně obratný, 

ale snaží se 

Cvičí dle 

svých 

možností, 

snaží se 

Je méně 

obratný , 

cvičí s 

pomocí 

Při cvičení 

potřebuje 

velkou 

pomoc 

Výchova ke 

zdraví 

Učivo chápe a 

správně 

reprodukuje 

Učivu rozumí a 

na otázky správně 

odpovídá 

Učivo 

částečně 

zvládá 

Učivo zvládá 

jen s trvalou 

pomocí 

Učivo dosud 

nezvládá 

Občanská 

výchova 

Učivo chápe a 

správně 

reprodukuje 

Učivu rozumí a 

na otázky správně 

odpovídá 

Učivo 

částečně 

zvládá 

Učivo zvládá 

jen s trvalou 

pomocí 

Učivo dosud 

nezvládá 

 

 

Tabulka stupňů klasifikace – vzdělávací program č.j.  24035/97-22 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Čtení Čte samostatně 

(plynule, 

s porozuměním) 

Čte s pomocí 

(s částečným 

porozuměním)  

Čte s 

pomocí 

Čte pouze 

s trvalou 

pomocí 

Učivo 

dosud 

(ještě, 

zatím) 

nezvládá 

Psaní Píše samostatně 

(čitelně a 

úhledně) 

Píše úhledně 

(čitelně) 

Píše s 

pomocí 

Píše pouze 

s trvalou 

pomocí 

Učivo 

dosud 

(ještě, 

zatím) 

nezvládá 

Počty Počítá přesně a 

pohotově 

Počítá 

s drobnými 

chybami 

Počítá s 

pomocí 

Počítá jen 

s trvalou 

pomocí 

Učivo 

dosud 

(ještě, 

zatím) 

nezvládá 

Věcné učení Učivo chápe a 

správně 

reprodukuje 

Učivu rozumí 

(na otázky 

správně 

odpovídá) 

Učivo 

zvládá 

částečně 

Učivo 

zvládá 

pouze 

s trvalou 

pomocí 

Učivo 

dosud 

nezvládá 

Smyslová 

výchova 

Učivo dobře 

zvládá 

Učivo zvládá Učivo 

zvládá s 

pomocí 

Učivo 

zvládá 

pouze 

s trvalou 

pomocí 

Učivo 

dosud 

nezvládá 

Pracovní a 

výtvarná 

výchova 

Je tvořivý a 

zručný 

Je tvořivý, 

pracuje 

s malou 

Při práci 

vyžaduje 

vedení 

Při práci 

potřebuj 

pomoc a 

Práce se 

mu zatím 

nedaří 
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pomocí vedení 

Tělesná 

výchova 

Je obratný a 

snaživý 

Je méně 

obratný, ale 

snaží se 

Snaží se Je méně 

obratný, 

cvičí s 

pomocí 

Při cvičení 

potřebuje 

velkou 

pomoc 

Hudební 

výchova 

Má dobrý 

hudební sluch i 

rytmus, pěkně 

zpívá 

Rád zpívá, má 

dobrý rytmus 

Rád zpívá 

a 

poslouchá 

hudbu 

Rád (se 

zájmem) 

poslouchá 

hudbu 

Dosud 

nemá 

vztah k 

hudbě 

Nepovinný 

předmět 

Učivo dobře 

zvládá 

Učivo zvládá Učivo 

zvládá s 

pomocí 

Učivo 

zvládá 

pouze 

s trvalou 

pomocí 

Učivo 

dosud 

nezvládá 

Řečová 

výchova 
Neklasifikuje se 

 

 

6.12 Hodnocení žáků na vysvědčení 

6.12.1 Zásady pro hodnocení chování ve škole 

 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka školy v pedagogické radě. 

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a 

dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 

3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, 

k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření 

byla neúčinná. 

4. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích 

organizovaných školou. 

5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

 průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

 na třídních schůzkách, 

 před koncem klasifikačního období, 

 okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu.  

 

Klasifikace chování 
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a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické 

radě. 

b) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád 

školy během klasifikačního období. 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace   

hodnotí na vysvědčení stupni: 

 

Stupeň 1 - velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má 

kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření 

pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto 

ojediněle. 

 

Stupeň 2 – uspokojivé  

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se 

přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje 

činnost kolektivu, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob nebo se dopouští 

poklesků v mravním chování.   

Stupeň 3 – neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a ustanoveními 

školního řádu. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných 

provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova, bezpečnost a zdraví žáka i ostatních osob. 

Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 

 

 

6.12.2 Klasifikace vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 
nepovinných předmětech   

 

Slovní hodnocení  

Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení 

píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a 

naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.  



Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace 

 305 

Stupně jsou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve 

vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. 

 

 

6.12.3 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení  

 

se vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší 

než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, 

b) prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 

odpovídajícímu slovnímu hodnocení 

c) neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěch 5- 

odpovídajícímu slovnímu hodnocení 

d) nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci 1. pololetí.   

 

 

6.12.4 Hodnocení práce v zájmových útvarech 

 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí na 

vysvědčení stupni:  

c) pracoval(a) úspěšně,  

d) pracoval(a).  

6.12.5 Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 

 

1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů 
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výchovného zaměření stanovených vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl 

uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v 

rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již 

v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno 

nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani 

v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno 

nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září, do doby 

hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

4. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 

prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, 

požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v 

daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná 

nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným 

zástupcem žáka. 

5. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném 

stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy 

na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných 

zdravotních důvodů. 

6. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného 

zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a 

důvodů uvedených v žádosti. 

7. Uvádění doložky o získání základního vzdělání na vysvědčení 

 

Po úspěšném dokončení desátého ročníku základního vzdělávání se na vysvědčení uvádí 

doložka o získání stupně základního vzdělávání v tomto znění: 

„Žák(yně) získal(a) základy vzdělání“. 
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6.13 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

6.13.1 Komisionální zkouška (§ 22, č. 48/2005 Sb.) 

 

1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. 

pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele 

školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel 

školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od 

doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Komisi 

pro přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu 

ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

d) předseda, kterým je ředitel školy, popř. jím pověřený učitel, nebo v 

případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským 

úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,  

e) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 

zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu,  

f) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání. 

2. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Vyjádří se slovním hodnocením nebo stupněm 

prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a 

zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí se 

žákovi vydá nové vysvědčení. 

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

4. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 

možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán 

jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.  

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

vzdělávacím programem.  

6. Přezkoušením žáka není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
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7. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní 

celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

 

 

6.13.2 Opravná zkouška (§ 23, č. 48/2005 Sb.) 

 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud 

neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou 

povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné 

zkoušky.  

2. Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným 

zaměřením. 

3. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v 

termínu stanoveném ředitelem školy tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a 

konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na 

červnové pedagogické radě.  

4. O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného 

zástupce žáka.  

5. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

6. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 

2. pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat 

ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném 

předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději 

do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem 

žáka. Komisi pro přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a 

tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popř. jím pověřený učitel, nebo v 

případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským 

úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,  

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž 

je žák zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu,  
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c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu 

stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. 

7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Vyjádří se slovním hodnocením nebo 

stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným 

způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci 

1. nebo 2. pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

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

9. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 

možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví 

orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.  

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

vzdělávacím programem.  

11. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. 

12. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.  

13. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné 

zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost 

krajského úřadu účastní školní inspektor.  

14. Žákovi, který vykonal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum 

poslední opravné zkoušky v daném pololetí. 

15. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku : 

 Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 

Žák vykonal dne ……….. opravnou zkoušku z předmětu…. s 

 prospěchem….. 

 Nedostavení se k opravné zkoušce ( třídní výkaz – poznámka) 

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž 

jeho prospěch  v předmětu…………. zůstává nedostatečný. 
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6.14 Výstupní hodnocení (§16, č. 48/2005 Sb.) 

 

1. Podle zákona č. 561/2004 Sb., § 51, odst. 5 vydá škola žákovi v posledním roce 

plnění školní docházky výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. 

Podrobnosti o hodnocení stanoví MŠMT v rámci vyhlášky § 16, č. 48/2005 Sb. 

2. Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni 

vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. Dále obsahuje vyjádření o možnostech žáka a jeho nadání, 

předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, o jeho úspěších v 

soutěžích a přehlídkách, o chování žáka v průběhu povinné školní docházky a dalších 

významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. 

3. Na obsahu výstupního hodnocení žáka spolupracují všichni učitelé, kteří žáka učí, 

aby byla zvýšena jeho objektivita.  

4. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v 

němž splní povinnou školní docházku, a to společně s pololetním vysvědčením.  

5. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v 5. a 7. 

ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Výstupní hodnocení 

škola vydá do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední 

škole, nejdříve však na konci prvního pololetí a nejpozději 5 pracovních dnů po 

posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky. V případě podání přihlášky k 

přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena 

talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 10 pracovních dnů po 

odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však 30. Října a 

nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky.  

6. Zákonný zástupce žáka má možnost se vyjádřit k textu výstupního hodnocení. Toto 

svoje vyjádření může přiložit k přihlášce ke studiu.  

7. V prvním kole přijímacího řízení odesílá přihlášku a výstupní hodnocení střední 

škole ředitel základní školy. Za tímto účelem vydá škola se souhlasem zákonného 

zástupce žáka stejnopis výstupního hodnocení. Přihlášku žák odevzdá řediteli 

základní školy do konce února.  

8. Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení odesílá přihlášku střední škole 

zákonný zástupce žáka. Škola na požádání vydá stejnopis výstupního hodnocení žáka 

ke každé další přihlášce.  
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9. Výstupní hodnocení předá žákovi třídní učitel a zajistí, aby žák potvrdil převzetí 

výstupního hodnocení svým podpisem.  

 

 

6.15 Výchovná opatření (§ 17, č. 48/2005 Sb.) 

 

1. Opatření zpravidla předcházejí před snížením známky z chování a ukládá se, jestliže 

se žák závažněji nebo méně závažně proviní proti ustanovením školního řádu a 

ostatním pravidlům školy, zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 

2. Výchovná opatření navrhuje třídní učitel po projednání s pedagogickým sborem 

v řádné nebo v mimořádné pedagogické radě. 

3. O udělení výchovného opatření rozhoduje ředitel.  

4. Výchovná opatření (pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňské opatření) se udělují před 

všemi žáky (ve třídě, v jídelně dětského domova, v tělocvičně atd.). 

 

6.15.1 Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění 

 

 Pochvaly a jiná ocenění se udělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, za 

záslužný nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou práci..  

Hodnocení žáků  

1. Ředitel školy, třídní učitel nebo zainteresovaná osoba (ostatní vyučující, zaměstnanci 

školy, sociální pracovnice) může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 

podnětu a po projednání v pedagogické radě udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění 

za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný 

čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

2. Udělení pochvaly se prokazatelným způsobem oznámí žákovi a jeho zákonnému 

zástupci a zaznamená se do dokumentace žáka (ŽK, formulář pro pochvalu, katalogový 

list, třídní výkaz a příslušné školní databáze). 

3. Rozhodnutí o udělení pochvaly a jiného ocenění se může zaznamenat na vysvědčení za 

pololetí, v němž bylo uděleno, na základě projednání a schválení pedagogickou radou. 

 

Hodnocení žáků na akcích školy 
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1. Hodnocení žáků, kteří se účastnili na akcích školy, probíhá přímo na akci a následně i 

ve škole před ostatními žáky, zaměstnanci školy, někdy v tisku či jinou veřejností 

(sponzory). 

2. Hodnocení žáků je uskutečňováno verbálně (slovně) ve formě pochval nebo kárání, 

písemným záznamem do ŽK a uvedením svého jména na nástěnce „cti“ (skokan roku), 

hmotně (diplomem, odměnou) nebo poskytnutí odměny po dohodě s vychovateli 

rodinné skupiny.  

3. Hodnocení může být součástí známky z chování nebo jednotlivých předmětů. 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Body týkající se spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci žáků, jejich souhlasy, žádosti, 

vyjádření, informovanost apod. bude škola plnit ve velmi omezené míře vzhledem 

k podmínkám vyplývajících ze statutu školy při dětském domově a tedy jejich 

nedostupnosti. 

 

 

6.16 Autoevaluace školy 

 

Autoevaluace je systematické stanovení cílů a priorit školy. Zaměřena je na 

shromažďování údajů a informací o škole a na následnou analýzu získaných informací, 

vyhodnocování a porovnávání stanovených hledisek práce školy s očekávanými výstupy 

školního vzdělávacího programu. Pomáhá nám zkvalitnit výsledky vyučovacího i 

výchovného procesu a vede nás k danému cíli a jasnému smyslu práce. 

Výsledky slouží jako zpětná vazba ke zlepšení činnosti školy a jako podklady pro 

další práci. Podílejí se na ní všichni účastníci vzdělávacího procesu – vedení školy, učitelé, 

asistenti pedagoga, žáci. 

 

 

6.16.1 Oblasti autoevaluace 

 

Při hodnocení se zaměřujeme na: 

 školní klima (atmosféra, vedení školy, zázemí učitelů) 
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 soulad našeho školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím 

programem 

 spolupráci se zřizovatelem 

 spolupráce se sponzory 

 spolupráce s úřady a dalšími organizacemi 

 spolupráce školy s rodinami žáků (pokud to bude možné, v závislosti na typu 

zařízení) 

 materiální, technické, ekonomické, hygienické podmínky ke vzdělávání 

 mimoškolní činnost 

 průběh a hodnocení vzdělávacího procesu 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 prevenci sociálně-patologických jevů 

 program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 prevenci rizik a školních úrazů 

 

 

6.16.2 Cíle a kriteria autoevaluace 

 

Cíle: 

 dosažení efektivních a kvalitních výsledků ve výuce, které odpovídají 

individuálním možnostem žáků 

 zefektivnění procesu výuky, udržení a zlepšení stávajících podmínek ke vzdělávání, 

 modernizace učebních pomůcek 

 spokojenost žáků ve škole  

 zájem vedení školy na vytváření dobrých podmínek pro práci 

 zájem učitelů na dalším vzděláváním a odborném růstu 

 utváření klíčových kompetencí žáků 

 získání zpětné kontroly 

 

Kritéria: 

 plnění ŠVP jak obsahově tak i v časovém rozvržení 

 postupné zlepšování výsledků každého z žáků 

 práce podle individuálních vzdělávacích plánů  

 možnost otevřené diskuse ke všem problémům ze strany žáků i učitelů 

 užití různorodých forem a metod práce 
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 rozvíjení žákovských kompetencí 

 efektivní organizace chodu školy 

 zapojení žáků do různých soutěží 

 tvorba projektů 

 zapojení do práce na získávání grantů z národních a evropských projektů 

 dostatek finančních prostředků na zabezpečení provozu školy 

 

 

6.16.3 Nástroje autoevaluace 

 

Škola používá řadu různých nástrojů pro sebednocení, aby výslední obraz fungování 

školy byl komplexní a co nejobjektivnější. 

 rozhovory se žáky a jejich zákonnými zástupci 

 rozhovory s učiteli a dalšími pracovníky školy 

 dotazníky pro žáky, učitele  

 pozorování žáků ve výuce a v ostatních činnostech 

 celkový rozbor výsledků chování žáků 

 žákovské a dovednostní testy 

 rozbory výsledků klasifikace 

 prohlídka, prostor a vybavení školy 

 zápisy z pedagogických rad 

 závěry činnosti kontrolních orgánů (hygiena, ČŠI, zřizovatel …) 

 výsledky inventarizace majetku 

 rozbor dokumentace školy 

 hospitace vedení školy  

 analýza společných akcí školy a projektových dnů 

 

 

6.16.4 Časové rozvržení evaluačních činností 

 

Vlastní hodnocení školy je celoroční aktivita pro všechny pedagogy školy. 

 hospitační činnost  - v průběhu celého školního roku 

 vlastní vědomostní a dovednostní testy žáků – v průběhu školního roku 

 sebehodnocení práce učitelů – průběžně 

 rozhovory s učiteli a žáky - průběžně 
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 dotazníky na sledované oblasti autoevaluace – 1 x ročně 

 prevence rizik a školních úrazů - průběžně 

 návrh struktury vlastního hodnocení školy s ped. radou-nejpozději do konce září 

školního roku, v němž se má hodnocení školy uskutečnit 

 

OBLASTI CÍLE KRITÉRIA NÁSTROJE 
ČASOVÉ 

ROZVRŽENÍ 

Školní 

vzdělávací 

program 

 soulad ŠVP s RVP 

 plnění ŠVP 

 

 

 

 

 vztah mezi ŠVP a 

potřebami s podmínkami 

školy 

 dosažení co 

nejkvalitnějších výsledků 

odpovídajících 

individuálním možnostem 

žáků 

 kontrola 

 

 tématické plány 

 třídní knihy 

 hospitace 

 

 diskuse učitelů 

 hodnocení 

učitelů 

 průběžně 

Podmínky pro 

vzdělávání 

 

 prostorové, materiální, 

technické, hygienické a 

bezpečnostní  

 

 

 

 personální  

 

 

 ekonomické  

 

 postupně vylepšovat 

materiálně technické 

vybavení školy ve 

spolupráci všech 

pracovníků 

 

 

 zvyšovat kvalifikovanost 

pedagogických 

pracovníků 

 náměty a návrhy 

učitelů, žáků a 

dalších 

pracovníků 

 prověrky BOZP 

 pozorování 

 

 plán 

personálního 

rozvoje  

 přehled 

pedagogických 

pracovníků  

 rozbor 

hospodaření  

 inventarizace  

 rozpočet školy  

 průběžně 

 

 

 

 

 1x ročně 

 

 průběžně 

 

 

 1x ročně 

 

 

 

 

 průběžně 

Průběh 

vzdělávání 

 efektivita práce učitele  

 

 organizace výuky, metody 

a formy  

 

 využívání učebnic, 

pomůcek, techniky  

 

 kooperativní výuka, 

komunikace, třídní klima  

 atmosféra školy, 

spokojenost žáků, učitelů 

a dalších pracovníků 

 hospitace  průběžně 

Podpora školy 

žákům 

 přiměřená podpora 

rozvoje osobnosti  žáků 

podle hloubky jejich 

mentálního postižení 

 kvalita výsledků 

v jednotlivých činnostech 

 schránka žáků, 

 pohovory se 

žáky 

 zápisy 

výchovného 

poradce 

 průběžně 

Vliv 

vzájemných 

vztahů na 

kvalitu 

vzdělávání 

 vztahy se zřizovatelem a 

školskou radou  

 vztahy s poradenskými 

institucemi  

  vztahy s odborem 

 efektivní komunikace  

 umožnit rodičům 

kdykoliv  se informovat  o 

žácích 

 

 hodnocení 

vztahů s orgány 

a institucemi  

 dny otevřených 

dveří 

 průběžně 
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sociálních věcí  

  vztahy s dalšími 

institucemi  

 konzultace 

Výsledky 

vzdělávání 

 dosahování klíčových 

kompetencí  

  ověřování zvládání 

očekávaných výstupů  

  výsledky žáků v 

soutěžích  

  úspěšné uplatnění žáků 

 

 kvalita výsledků  

vzdělávání, úroveň 

samostatnosti v různých 

oblastech (sebeobsluha, 

orientace v čase a 

v prostoru) počet 

přijatých žáků do učilišť  

 rozhovor se 

žákem  

  písemné práce  

  didaktické testy  

  domácí úkoly  

  praktické 

činnosti  

  sportovní a 

umělecký výkon  

  projekt  

 průběžně a 

v pololetí a na 

konci školního 

roku 

(vysvědčení) 

Řízení školy 

 kvalita řízení  

 plánování  

 efektivita organizace 

školy – organizační 

podmínky  

 metodická podpora 

kvality výuky  

 využívání zdrojů  

 převaha pozitivního 

hodnocení  dotazníky pro 

učitele  

 sebehodnocení 

vedení školy  

 koncepční 

materiály školy  

 průběžně 

Úroveň práce 

školy  

 výsledky práce školy  

 prezentace a publikace 

školy  

 splnění x nesplnění 

záměrů projektových dnů, 

zaměřených na realizaci 

vzdělávacích oblastí ŠVP 

 spokojenost x 

nespokojenost 

 pozorování žáků, 

testy praktických 

činností žáků 

 alternativní 

postupy učitelů 

praktické 

činnosti žáků, 

sociální 

dovednosti žáků 

 efektivita 

projektu  

 kronika školy  

 průběžně  

 1x ročně 

 

 

 


