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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 základní škola speciální (ŠVP podle 

RVP ZV – ZŠS č. j. 661/2010) 

 

 

1.2 Motivační název   

„Škola pro děti“  

 

 

1.3 Předkladatel 
 

Název školy: Základní škola, Praktická škola, Dětský domov a Školní 

jídelna, Ledce 55, 273 05 Smečno (od 1. 9. 2010) 

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55, 273 05 Smečno (od 

prosince 2010) 

 

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:  Paeddr.. Pavel Schneider 

IČO:    61 89 46 30 

IZO:    600 021 572 

Telefon:    257 280 293 

E-mail:   info@kr-s.cz 

WWW stránky:  www.kr-stredocesky.cz 

 

 

1.5 Platnost dokumentu 
Platnost dokumentu      Od 1. 9. 2010 

 

 

Podpis ředitele      Razítko školy 
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

2.1 Historie školy 
 

Naše školské zařízení se nachází v údolí Džbánu. Budovy byly na začátku 19. století 

vystavěny původně pro lázeňské účely. Na jaře 1955 založil Středočeský krajský národní 

výbor v Praze Zvláštní dětský domov v Ledcích – Šternberku, kterým byl pokračováním 

zrušeného Dětského domova v Dolních Počernicích. 5. 10. 1955 bylo předáno 12 dětí z DD 

V Dolních Počernicích a toho dne zahájen provoz v jedné třídě školy pro mládež vyžadující 

zvláštní péče, ve třídě pomocné školy. Vyučovalo se na II. budově, bez potřebného školního 

zařízení. O rok později zde žilo a vzdělávalo se 36 dětí, a na konci června 1956 zde bylo 53 

dětí.  

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.  

 

V roce 1994, kdy byla škole od 1. ledna udělena právní subjektivita, byla MŠMT ČR 

schválena přeměna zdejší Zvláštní školy internátní na Dětský domov a Speciální školy / škola 

pomocná, škola zvláštní a speciální rodinná škola /. V roce 1995 došlo ke změně názvu 

speciální rodinné školy na nový název praktická škola dvouletá. 

 

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.  

 

Naše školské zařízení zřizuje Středočeský kraj. 1. 1. 2006 došlo ke změně názvu – 

Základní škola, Praktická škola, Dětský domov a Školní jídelna, Ledce 55. 

 

Od 8. 10. 2010 byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení Školní klub, jehož 

činnost vykonává právnická osoba s názvem Dětský domov a Základní škola, Ledce 55. 

 

Dne 17. 12. 2010 byl proveden výmaz z rejstříku škol a školských zařízení pro Střední 

školu IZO 180 002 5789, jejíž činnost vykonávala právnická osoba Základní škola, Praktická 

škola, Dětský domov a Školní jídelna, Ledce 55. 

 

V prosinci 2010 došlo ke změně názvu – Dětský domov a Základní škola, Ledce 55. 
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2.2 Specifikum výuky Základní školy speciální 
 

Základní škola speciální (dřívější název pomocná škola) má 10 ročníků. Organizačně je 

vzdělávání v základní škole rozděleno na 1. a 2. stupeň. Ukončením vzdělávacího programu 

základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání. 

Obsah výchovně vzdělávací činnosti se zaměřuje na vypěstování návyků sebeobsluhy, 

osobní hygienu a na rozvíjení přiměřených poznatků a pracovních dovedností s předměty 

denní potřeby.  

Jedním ze stěžejních úkolů je vybavit žáky triviem základních vědomostí, to znamená 

naučit je číst, psát a počítat.  

Základní škola speciální je typem základní školy, která vzdělává žáky s takovou úrovní 

rozvoje rozumových schopností, která umožňuje, aby si ve vhodně upravených podmínkách a 

při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základy vzdělání.  

Těžiště práce Základní školy speciální spočívá ve výchovné a vzdělávací činnosti 

zaměřené na vytváření elementárních vědomostí, dovedností a návyků, potřebných 

k uplatnění v praktické životě, a na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků, 

založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. 

Cílem ŠVP Škola dětem je snaha připravit žáky pro jejich budoucí, plnohodnotný život 

a k jejich společenské integraci, v co možná největší možné míře s ohledem na jejich 

individuální možnosti a schopnosti.  

 

 

2.3 Úplnost a velikost školy 
 

Hlavní činností školského zařízení je výchova a vzdělání dětí s nařízenou ústavní 

výchovou, s předběžným opatřením nebo dětí nacházejících se přechodně v sociální nouzi. 

Součástmi školského zařízení jsou: 

 

Dětský domov celoročně pečuje o svěřené děti s nařízenou ústavní výchovou nebo 

předběžným opatřením. Většina z nich, vzhledem k dosažené mentální úrovni, není schopna 

plnit školní docházku mimo zařízení. Zajišťuje jejich základní potřeby (ošacení, stravování, 

kapesné, věcnou pomoc, atd.) a rozvíjí jejich zájmy v mimoškolní činnosti a aktivitách.  

 

Základní škola speciální vychovává a vzdělává děti, které vzhledem k mentálnímu 

postižení nejsou schopny zvládnout učivo základní školy praktické. Při plnění cílů školy je 

brán zřetel na značnou šíři mentálního postižení jednotlivých žáků, které se často vyskytuje 

v kombinaci s dalšími poruchami. Ve školním roce 2005/2006 se výuka realizovala ve třech 

stupních a pestré škále metod práce.  

 

Vyučujeme dle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné 

školy schváleného MŠMT ČR, pod č. j. 24 035/97-22 s platností od 1. září 1997. 

A zároveň vyučujeme dle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 

základní škola speciální – „Škola pro děti“ – pod č. j. 661/2010.   

 

Školní jídelna poskytuje celodenní a celotýdenní stravování pro děti umístěné v DD a 

závodní stravování pro zaměstnance školského zařízení. 
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Příspěvková organizace je rozšířena o doplňkovou činnost – hostinská činnost, která 

je živností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

 

Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační a další aktivity pro děti 

v jejich volném čase. Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních alternativ 

zájmové činnosti, odpočinku, rekreace žáků. 

 

Malotřídní škola s maximálním počtem čtyř tříd. Počty žáků ve třídách Základní školy 

speciální se pohybují v rozmezí od 4 do 6 žáků (během školního roku se počty mění 

Je zde možnost integrovat děti i z okolních obcí.  

 

V okolí zařízení se nachází lesopark a zahrada – z části užitková, z části rekreační. 
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3 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU  
 

3.1 Prostorové zabezpečení výuky a výchovy 
 

Škola má k dispozici 4 třídy, sborovnu, cvičnou kuchyni a počítačovou učebnu. 

Dětský domov – rodinná skupina má k dispozici příslušný počet ložnic, obývací 

místnost s kuchyňským koutem a vlastní sociální zařízení. Vyhovující prostory má pouze 

jedna rodinná skupina. Společnými prostory je tělocvična, návštěvní místnost. Součástí je 

Školní klub – keramická dílna, posilovna, relaxační místnost. 

 

3.2 Materiální vybavení 
 

Dětský domov – díky sponzorům je vybavení pro mimoškolní činnost dostačující 

Základní školy - stávající vybavení je účelné.  

Školní jídelna – stavební úprava vyhovuje požadovaným normám 

Školní klub – stávající vybavení je účelné,  

 

3.3 Vybavení školy 
 

Materiální vybavení školy není na příliš dobré úrovni. Škola je vybavena učebnicemi, 

názornými učebními pomůckami, které neodpovídají současným požadavkům na výuku.  Při 

výuce některých předmětů hlavně ve vyšších ročnících je využíván výukový SW.  

V budově jsou čtyři třídy, které jsou zároveň kmenovými učebnami. Třídy jsou 

vybaveny jednomístnými lavicemi, jejichž uspořádání lze měnit podle potřeby a charakteru 

výuky. Ve třídách je televize, videorekordér a DVD přehrávač. Žáci speciální školy mají ve 

třídě odpočinkový prostor. 

Kromě kmenových tříd využíváme při výuce specializovanou počítačovou učebnu.   

Pro potřeby pracovního vyučování využíváme cvičnou kuchyňku, školní pozemek, 

kde se nachází zahrada a školní klub. 

K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy slouží tělocvična v budově školy. 

Součástí areálu školy je i nově zřízené víceúčelové venkovní hřiště. 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. Na ten 

navazuje les, 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.   

 

3.4 Hygienické podmínky 
 

V naší škole je dostatečně kladen důraz na režim vyučování s ohledem na hygienu 

učení, věk žáků a jejich individuální možnosti a schopnosti. Jedním z cílů je vytvářet zdravé 
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prostředí učeben a ostatních prostorů školy (čistota, větrání …) a předcházení jakýmkoli 

úrazům. 

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. 

 

3.5 Charakteristika pedagogického sboru 
 

Ve škole pracuje smíšený pedagogický sbor, který čítá 6 pracovníků. Jedna pracovnice 

má částečný úvazek, ostatní plný.  

Všichni pracovníci si neustále doplňují a rozšiřují pedagogické vzdělání v rámci DVPP 

formou kurzů, školení a seminářů. 

 

3.6 Charakteristika žáků 
 

Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním postižením – mentálním (se sníženými 

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

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

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

pracují podle individuálních vzdělávacích plánů.  

 

3.7 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
 

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

vzdělávacími potřebami vysokým přínosem. Každoročně bychom chtěli realizovat tematické 

projektové dny – např.: Podzim, Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den zdravý, Zpívající 

plamínky, Kopačky drogám, aj. Mezinárodní spolupráci prozatím nemáme.  

 

3.8 Spolupráce s vychovateli a rodiči, kompetentními orgány a 
institucemi 

 

Informace o výsledcích vzdělávání získávají vychovatelé prostřednictvím žákovských 

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

okamžitě. 

Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu svých dětí zasláním kopie 

vysvědčení. 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. 

S rodiči vystupujícího žáka se projednává zařazení do učebního oboru. Pro rodiče a 

širokou veřejnost pořádáme každoročně Den otevřených dveří. Dále výstavy, kde děti 

prezentují své dovednosti. Také se prezentujeme v regionálním tisku. Setkání se sponzory 

(vánoční posezení, Zahradní slavnost). Zařízení spolupracuje s příslušným OSPOD, SPC, 

PPP, Policií ČR. 

Spolupráce s rodiči a institucemi se řídí vnitřním řádem. 
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4 CHARAKTERISTIKA ŠVP 
 

4.1 Zaměření školy 
 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) navazuje na koncepce Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením (dále jen RVP ZŠS). 

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a 

požadavkům a zároveň jsme respektovali určitá omezení našich žáků. Program navazuje na 

dlouhodobě pozitivní vnímání jejich možností a schopností, to znamená na zdůrazňování a 

vyzdvihování jejich kladů a dosažených výkonů na úkor negativního hodnocení a popisu 

jejich neschopnosti. 

Koncepce školy a celkové pojetí a cíle ŠVP vycházejí ze základních charakteristik, 

které definují jak směrování školy, tak i specifika výchovy a vzdělávání žáků s postižením. 

Škola se zaměřuje na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním postižením, na 

poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. 

Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků a odlišnost prostředí, ze 

kterého žáci k nám přichází. Na prvním stupni se zaměřujeme především na důkladné poznání 

osobnosti žáka, pomáháme mu při jeho adaptaci, vytváříme kladný vztah ke školnímu 

prostředí a snažíme se o zachycení a rozvíjení každého drobného pokroku. 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 i volní. Rozvíjíme u žáků pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, 

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

směřujeme k orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali ve 

společnosti. Pomocí prvků činnostního učení ukazujeme žákům možnosti využití získaných 

vědomostí v praktickém životě.  

 

4.2 Jaká jsme škola? 
 

Jsme škola speciální. 

Toto pojmenování se může zdát jako zavádějící vzhledem k nové terminologii 

jednotlivých typů škol. „Speciální“ však chápeme ve smyslu odlišného přístupu k žákům se 

sníženými rozumovými schopnostmi či jinak handicapovanými ve smyslu využívání 

speciálně pedagogických metod a postupů při výuce těchto žáků. Škola poskytuje žákům 

základy vzdělání, pojetí ŠVP však zohledňuje individuální přístupy dané konkrétní mírou 

postižení či znevýhodnění a její značnou diferenciaci v rámci jednotlivých ročníků. Cílem je 

tedy dosažení co nejvyšší možné úrovně základního vzdělávání s přihlédnutím k možnostem a 

schopnostem jednotlivých žáků. 

 

Jsme škola ,,rodinná“. 

Vzhledem k menšímu počtu žáků“ panuje ve škole i v jednotlivých třídách ,,rodinná“ 

atmosféra. Každý vyučující zná dobře všechny žáky školy s jejich klady i nedostatky. Každý 

žák zná stejně dobře všechny učitele a může se na ně kdykoliv obrátit o radu či pomoc a určitě 
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nikdy nebude odmítnut. Mezi žákem a pedagogem musí existovat pocit vzájemného respektu 

a důvěry. Žáci jsou vedeni k pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti za školu, podílejí se na 

její výzdobě a ti starší i na údržbě. Estetické prostředí a celkové klima školy navozuje pocit 

bezpečí a pohody. Atmosféra školy je klíčová pro naplňování všech klíčových kompetencí, 

především kompetencí komunikativních, sociálních a personálních. 

Pokud rodiče chtějí, mohou být plnohodnotnými účastníky veškerého dění ve škole. 

Kromě návštěv školy, po dohodě s vyučujícím, mohou být rodiče přítomni i ve výuce, 

zúčastňovat se školních i mimoškolních akcí, mohou se spolupodílet na tvorbě případných 

individuálních vzdělávacích plánů a na určování vhodných strategií při řešení prospěchových 

nebo kázeňských problémů svých dětí. Mají právo kdykoliv projevit výhrady vůči práci školy 

nebo nesouhlas se zvolenými metodami a postupy, přičemž jejich názory podněty musí být 

vyslyšeny. 

 

Jsme škola otevřená. 

Otevřenost chápeme nejen jako zpřístupnění informací o naší škole směrem ven, ale i 

jako otevření se informacím zvenčí, novým trendům, podnětům, metodám a široké spolupráci 

s veřejností, organizacemi a institucemi. 

O povedených akcích ve spolupráci s ostatními školami či o akcích organizovaných na 

základě úspěšných grantů informujeme v místním a oblastním tisku. 

Snažíme se získávat sponzory a příznivce školy z řad jednotlivců nebo institucí, kteří 

se dle svých možností podílejí na zdárném průběhu akcí. Pokud dostatečný počet žáků a jejich 

zákonných zástupců projeví zájem, zajišťujeme v rámci našich možností zájmové kroužky. 

Pro jejich činnost škola vytváří potřebné podmínky a získává pracovníky z řad učitelů. 

Zapojení žáků do zájmových kroužků v mimoškolní době má i prokazatelný preventivní 

význam v oblasti sociálně patologických jevů, neboť dětem otevírá a ukazuje možnosti 

aktivního a smysluplného využívání volného času. 

Výsledky naší práce chceme i nadále prezentovat na ,,otevřených dnech“ (vánoční a 

velikonoční výstavky ve škole), ale i na oblastních soutěžích např.: sportovních  i  

praktických. 

 

Jsme škola respektu a tolerance. 

Jsme přesvědčeni, že nejužitečnějším přístupem ke zdolávání obtížných úkolů je 

takový vztah mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem, kde není nikdo z nich důležitější, kde 

jeden respektuje druhého. Ve vzdělávacím procesu nejde pouze o vědomosti, dovednosti a 

výkony, ale také o postoje, názory a hodnotovou orientaci. 

Naší povinností je snažit se žákům být vzorem příkladného chování k druhým, vzorem 

pro respektování jejich osobnosti a uznávat je takové, jaké jsou“. 

Pokládáme za velmi důležité, aby se v průběhu školní docházky mnohdy povrchní 

vztahy mezi spolužáky proměňovaly ve vztahy partnerské. Partnerství by se mělo projevovat 

vzájemnou ohleduplností, tolerantností, ochotou druhému pomoci, schopností spolupracovat 

při práci, ale i při zvládání konfliktních situací. Nechceme dát žádný prostor agresivitě, šikaně 

a přetvářce. 

Chceme hledat možnosti aktivnějšího zapojení do projektů a programů, zaměřených 

na prevenci sociálně patologických jevů (kriminalita, drogové a jiné závislosti, xenofobie).  
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Jsme škola pro skutečný život. 

Lidé s jakoukoliv formou postižení jsou vždy v životě určitým způsobem 

znevýhodněni vůči ostatní populaci. Naším cílem je toto znevýhodnění v co možná největší 

míře eliminovat a co nejlépe připravit děti pro vstup do reálného života. Kromě přípravy na 

zvládání běžných i náročných životních situací jde zejména o jejich správné nasměrování a 

získání motivace k dalšímu vzdělávání. Žáci po ukončení docházky v ZŠ speciální nejčastěji 

nastupují do učebních oborů v odborných učilištích.  

Vzdělávací program vychází z teoretických poznatků nezbytných pro získání základů 

vzdělání, směřuje však především k získání praktických návyků a dovedností, důležitých pro 

zapojení žáků do běžného života a následně i do pracovního procesu. V rámci vzdělávací 

oblasti Člověk a svět práce, jejíž hodinové dotace jsou oproti běžné ZŠ výrazně navýšeny, si 

žáci postupně osvojují základy všech běžných domácích činností, jednoduchých řemeslných 

dovedností, ve vyšších ročnících i odborných řemeslných prací. Velký důraz je též kladen na 

rodinnou a sexuální výchovu, péči o dítě a výchovu ke zdravému životnímu stylu. V tomto 

směru se ve vzdělávacím plánu prolínají témata několika učebních oblastí. 

Žáci se učí základům práce s osobním počítačem tak, aby si osvojili obsluhu na 

elementární uživatelské úrovni.  

 

4.3 Pojetí vzdělávání 
 

Vzdělání v základní škole speciální navazuje na výchovu v rodině a na speciální 

předškolní vzdělávání v mateřské škole, mateřské škole speciální nebo v přípravném stupni 

základní školy speciální. U žáků se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním 

postižením, více vadami nebo artismem může příprava na vzdělání v přípravném stupni 

základní školy speciální trvat jeden až tři roky. 

Vzdělávání v základní škole speciální je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní 

rozumových schopností, s psychickými zvláštnostmi, zejména s nedostatečnou úrovní 

koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Vzhledem k těmto 

nedostatkům žáci nemohou zvládnout požadavky základního vzdělání, ale jsou schopni 

osvojit si základy vzdělání. 

Ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si žáci 

osvojují základní vědomosti a dovednosti, vytvářejí si návyky potřebné k orientaci v okolním 

světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a 

k zapojení do společenského života. 

Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností a osvojování 

přiměřených poznatků, na vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat 

předměty denní potřeby a jednoduchých pracovních činností. Rozvíjení duševních i tělesných 

schopností žáků je založené na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. 

Učivo je redukováno na osvojení základních vědomostí a dovedností v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech, prakticky zaměřených činností a pracovních dovedností.  

Pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je třeba vytvořit 

optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru, klidné a nestresující 

prostředí poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující koncentraci na práci. 

Uspokojováním nejen základních potřeb, ale i potřeb psychických a sociálních je dán 
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předpoklad úspěšného vývoje tak, aby v rámci svých možností žáci dosáhli cílů základního 

vzdělávání. 

 

4.4 Cíle vzdělávání 
 

Cíle základního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením reprezentují 

předpokládaný směr vzdělání, ve kterém se usiluje o utváření a postupné rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků. Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností a velmi 

opožděnému psychomotorickému vývoji jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny omezeným 

možnostem žáků. 

K dosažení cílů vzdělávání směřuje systém záměrů, konkrétních úkolů, činností, 

metod, prostředků a aktivit. 

Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s 

přihlédnutím k možnostem daných povahou a stupněm postižení.  

 

 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci – usnadnit verbálním i neverbálním 

dorozumíváním 

 pomáhat žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním i 

pracovním životě 

 umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení 

 podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů 

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

druhých 

 připravit žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování, jednání, 

prožívání životních situací: rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu 

prostředí i k přírodě 

 učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných 

 vést žáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi 

 

4.5 Klíčové kompetence 
 

Kompetence k učení: 

 ovládá základy čtení a počítání a využívá je ke svému vzdělávání 

 používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky 

 dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení 

 chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání nových 

poznatků 

 používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života 

 ovládá elementární způsoby práce s počítačem 

 uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 

Kompetence k řešení problémů 

 překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 
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 řešení známé situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

 vnímá a problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných 

zkušeností 

 nenechá se při řešení problému odradit nezdarem 

 ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 

 komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

 rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

 vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

 chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrázkové materiály 

 zvládá jednoduchou formu písemné komunikace 

 vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor 

 využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 

 využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke 

společenské integraci 

 

Kompetence sociální a personální 

 má základní představu o vztazích mezi lidmi 

 orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

 podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

 uplatňuje základní návyky společenského chování 

 navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

 rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky 

 uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby 

 prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

 

Kompetence občanské 

 využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 

 má povědomí o základních právech a povinnostech občanů 

 dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití 

 chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a 

ochrany životního prostředí  

 dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka podle pokynů kompetentních osob 

 

Kompetence pracovní 

 má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních 

činnostech 

 pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly 

 soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění 

 respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce 

 přijímá posouzení své práce 

 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany prostředí při 

pracovních činnostech podle naučených stereotypů 
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4.6 Zabezpečení výuky žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami 

  

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se: zdravotním 

postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným 

postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování)zdravotním 

znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními 

poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) sociálním znevýhodněním (z rodinného 

prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, 

s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou a žáci v postavení azylantů 

a účastníků řízení o udělení azylu). 

 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme zajistit: 

 vhodnou motivaci k další práci 

 vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

 zohlednění jejich potřeb a specifických nároků všemi pedagogy na základě včasné a  

 úplné informace ze strany třídního učitele směrem k ostatním členům pedagogického 

 sboru 

 vhodnou volbu specifických metod práce, speciální pomůcky 

 úpravu prostředí školy a třídy- bezbariérový přístup do všech učeben v přízemí školy 

 úpravu vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, upravit a formulovat očekávané         

 výstupy, aby byli pro žáka reálné a splnitelné 

 výstupům přizpůsobit i výběr učiva 

 výuku s pomocí asistenta pedagoga 

 kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky 

 výuku předmětů speciálně pedagogické péče 

 integrace ve třídě s menším počtem žáků 

 vhodnou formu ověřování vědomostí a dovedností  

 odborného konzultanta ze SPC, PPP 

 podporu založenou na úzké spolupráci s rodiči a odborníky 

 

Metody a formy práce: 

 reedukační, kompenzační a terapeutické metody práce 

 maximální názornost 

 volba individuálního tempa 

 možnost rozdělení učiva na menší úseky 

 střídání učebních činností 

 alternativní způsob komunikace 

 nácvik praktických sociálních dovedností 
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4.6.1 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

 

Nezbytnou podmínkou pro zařazení žáka je doporučení integrace PPP, SPC. Druh a 

stupeň zdravotního postižení bude určujícím faktorem pro všechna opatření, která umožní 

žákovi začlenit se do vzdělávacího procesu. Pokud to bude zdravotní postižení vyžadovat, 

bude škola jednat o zajištění asistenta pedagoga. Žák bude pracovat podle individuálního 

vzdělávacího plánu. Škola je připravena vytvářet rovněž nezbytné materiální a technické 

podmínky např. odstraňovat architektonické bariéry, provádět nezbytné úpravy interiéru školy 

a třídy. Bude pomáhat při zabezpečení potřebných a nezbytných kompenzačních pomůcek, 

vhodných učebnic a učebních pomůcek přizpůsobených individuálním potřebám. Cílem je 

pomoci žákovi dosáhnout maxima ve vzdělávání a směřovat jej k celoživotnímu učení, 

k získání odpovídajícího uplatnění a tím podporovat jeho sociální integraci. 

 

4.6.2 Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním 

 

Škola vychází z diagnostiky zdravotního znevýhodnění od odborného lékaře, PPP, 

SPC. Žáci jsou integrováni do tříd a konkrétní realizace vzdělávacího procesu je postavena na 

konkrétní identifikaci a popisu vzdělávacích potřeb žáka a formulována v IVP. Pro úspěšné 

vzdělávání žáků zabezpečujeme tyto podmínky: uplatňujeme princip diferenciace a 

individualizace při organizaci činností, při stanovení obsahu, forem i metod práce. 

Umožňujeme žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice 

a učební pomůcky, zohledňujeme stupeň a míru znevýhodnění při hodnocení výsledků. 

Využívané metody se zaměřují na usnadnění vzdělávání žáků a rozvíjení jejich osobnosti. Pro 

dosažení dobrých výsledků klademe důraz na aktivní účast žáka, jeho rodičů i učitelů, na 

rozvíjení celé osobnosti žáka a na pozitivní přístup.  

Specifickou formou znevýhodnění na naší škole je i úraz. Řeší se podle konkrétní 

povahy zranění, opět ve spolupráci vedení školy, třídního učitele, vyučujících, žáka i jeho 

rodičů. 

 

4.6.3 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

 

Roste počet žáků patřící do této skupiny. Někteří se integrují do školy bez obtíží, jiní 

se setkávají s různými obtížemi. Obtíže plynou z jejich jazykové odlišnosti nebo jsou 

ovlivněni rodinou, ve které žijí. Rodinou, která má jiný životní styl, odlišnou hodnotovou 

stupnici. Tito žáci jsou více ohroženi sociálně patologickými jevy. 

Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je škola připravena 

poskytnout tyto potřebné podmínky: 

 individuální nebo skupinovou péči  

 přípravné třídy 

 pomoc asistenta pedagoga 

 odpovídající metody a formy práce 

 specifické učebnice, materiály 

 spolupráce s psychologem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 
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4.7 Vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací obsah vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením v základní 

škole speciální je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou 

tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory, které 

jsou zaměřeny na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků. 

Jednotlivé vzdělávací obory lze spojovat a vyučovat v blocích, přičemž je stále 

respektováno vymezení učebního plánu.  

 

 Jazyková komunikace (Čtení, Psaní, Řečová výchova) 

 Matematika a její aplikace (Matematika) 

 Informační a komunikační technologie (Informatika) 

 Člověk a jeho svět (Prvoka) 

 Člověk a společnost (Občanská výchova) 

 Člověk a příroda (Základy fyziky, Základy chemie, Zeměpis, Přírodopis) 

 Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

 Člověk a zdraví (Tělesná výchova, Výchova ke zdraví) 

 Člověk a svět práce (Pracovní výchova) 

 

4.8 Organizace vzdělávání v základní škole speciální 
 

Vzdělávání v základní škole speciální může s předchozím souhlasem ministerstva trvat 

deset ročníků. První stupeň je tvořen 1. - 6. ročníkem, druhý stupeň 7. - 10. ročníkem. 

 

Délka docházky do jednotlivých stupňů: 

 

Stupeň Ročník Délka 

docházky 

1. stupeň 1. - 3. ročník 3 roky 

 4. - 6. ročník 3 roky 

2. stupeň 7. - 8. ročník 2 roky 

 9. - 10. ročník 2 roky 

 

Vyučovací hodina může být rozdělena na více jednotek podle individuálních 

schopností a potřeb žáků. 

O převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se 

zdravotním postižením nebo vzdělávacího programu základní školy speciální rozhoduje 

ředitel školy na základě písemného doporučení odborného lékaře a školského poradenského 

zařízení , pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce žáka. Ředitel školy 

je povinen informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech. 

Zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání může 

předcházet diagnostický pobyt tohoto žáka ve škole, do níž má být zařazen, a to v délce 2 až 6 

měsíců.      
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5 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ 
 

5.1 I. stupeň ZŠS 
 

Učební plán pro 1. stupeň speciální školy 

Vzdělávací 

oblast 
Vzdělávací 

obor 

Vyučovac

í předmět 

Ročník předměty Z 

toho 

DČD 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 
 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

 

 

Čtení (16) Čtení 2 2 3 3 3 3 16  

Psaní (10) Psaní 1 1 2 2 2 2 10  

Řečová 

výchova (12) 

Řečová 

výchova 
2 2 2 2 2 2 12  

 

Matematika 

a její aplikace 

 

Matematika 

(12) 

 

Matematik

a 

 

2+

1 

 

2+

1 

 

2 

 

2 

 

2+

1 

 

2+

1 

 

16 
 

4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

(2) 

 

 

Informatika  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

Člověk a jeho 

svět 

Člověk a 

jeho svět 

(16) 

 

Prvouka  
 

2 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

16 
 

 

Umění a 

kultura 

 

Umění a 

kultura (18) 

 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 1 6  

Výtvarná 

výchova 
2 2 2 2 2 2 12  

Člověk a 

zdraví 

Člověk a 

zdraví (18) 

Tělesná 

výchova 
3+

1 

3+

1 

3+

1 

3+

1 

3+

1 

3+

1 

24 6 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a 

svět práce 

(21) 

Pracovní 

výchova 
3 3 3 4 4 4 21  

Celková povinná časová dotace 20 20 22 23 25 25 135  

Z toho disponibilní časová dotace 2 2 1 1 2 2  10 

 

Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň: 

 Matematika je posílena o disponibilní časovou dotaci v 1. – 2. ročníku a v 5. – 6. 

ročníku o 1 disponibilní hodinu. 

 Informatika je od 5. ročníku. 

 Tělesná výchova je posílena ve všech ročnících 1. stupně o 1 disponibilní hodinu. 
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5.2 II. stupeň ZŠS 
 

Učební plán pro 2. stupeň speciální školy 

 

Vzdělávací 

oblast 

 

Vzdělávací 

obor 

 

Vyučovací 

předmět 

Ročník Před-

měty 

Z toho 

DČD* 7. 8. 9. 10. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Čtení (12) Čtení 3 3 3 3 12  
Psaní (7) Psaní 2 2 2 1+1 8 1 

Řečová 

výchova (4) 

Řečová 

výchova 
1 1 1 1 4  

Matematika a 

její aplikace 

Matematika 

(12) 

Matematika  3+1 3+1 3+1 3+1 16 4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie (4) 

 

Informatika  
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Člověk a 

společnost 

Člověk a 

společnost 

Občanská 

výchova 
2 2 2 2 8  

Člověk a 

příroda 

Člověk a 

příroda 

(12) 

Základy 

fyziky 
0 0 1 1 2  

Základy 

chemie 
0 0 1 1 2  

Zeměpis 1 1 1 1 4  
Přírodopis  1 1 1 1 4  

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova (4) 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 4  

Výtvarná 

výchova (4) 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 1 4  

Člověk a 

zdraví 

Tělesná 

výchova (12) 

Tělesná 

výchova 
3+1 3+1 3+1 3+1 16 4 

Výchova ke 

zdraví (2) 

Výchova ke 

zdraví 
- - 1 1 2  

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce (22) 

Pracovní 

výchova 
 

5+1 

 

5+1 

 

6 

 

6 

 

24 

 

2 

Celková povinná časová dotace 27 27 30 30 114  

Z toho disponibilní časová dotace 3 3 2 3  11 

 

Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeň: 

 Psaní je posíleno o disponibilní časovou dotaci v 10. ročníku o 1 disponibilní hodinu.  

 Matematika je posílena ve všech ročnících 2. stupně o 1 disponibilní hodinu. 

 Tělesná výchova je posílena ve všech ročnících 2. stupně o 1 disponibilní hodinu. 

 Výchova ke zdraví se uskutečňuje od 9. ročníku. 

 Pracovní výchova je posílena v 7. – 8. ročníku o 1 disponibilní hodinu. 

 

 

5.3 Průřezová témata a jejich zapracování do ŠVP, formy realizace 
průřezových témat 

 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a 

umožňují propojení vzdělávacích obsahů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a 

pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 
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Použité zkratky:  

OSV  Osobnostní a sociální výchova 

MKV  Multikulturní výchova 

EV   Environmentální výchova 

 

5.3.1 OSV – Tematické okruhy průřezového tématu 

 

Tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou 

zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do 

výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků. Všechna témata se uskutečňují 

prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení a modelových situací. 

 

Osobní rozvoj 

 Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení dovedností, zapamatování, řešení problémů 

 Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj 

informací o mně, moje tělo, moje vztahy k druhým lidem 

 Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebeovládání, organizace vlastního času 

 Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě 

samému, dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění – relaxace), hledání 

pomoci při potížích 

 

Sociální rozvoj   

 Poznávací schopnosti – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě 

 Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, 

respekt, podpora, pomoc, vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou 

dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 

 Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného 

člověkem, řeč lidských skutků, cvičení pozorování, dovednosti pro sdělování 

verbální i neverbální (technika řeči, cvičení v neverbálním sdělování), komunikace 

v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 

přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost, apod.) 

 Spolupráce a soustředivost – rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci 

(nesouhlas, odpor, apod.), rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a 

respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se) 

 

Morální rozvoj 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a 

rozhodování z hlediska různých typů problémů – problémy v mezilidských vztazích 

 Hodnoty, postoje, praktická etika – vytvoření povědomí o kvalitách typu 

odpovědnosti, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd., dovednosti 

rozhodování v problematických situacích všedního dne 
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5.3.2 MKV – Tematické okruhy průřezového tématu 

 

Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, 

reflektují aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve společnosti. Výběr a realizace 

daného tematického okruhu, popř. tématu mohou být ovlivněny vzájemnou dohodou učitelů, 

učitelů a vychovatelů (rodičů) apod. 

 

 Kulturní rozdíly – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, 

respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik 

žijících v místě školy) 

 Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat 

tolerantní vztahy s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 

náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost, vztahy mezi kulturami 

(vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich 

rozdílností), důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních 

vztazích, uplatňování principu slušného chování (základní morální normy), význam 

kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, osobní přispění 

k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 

 Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i 

jejich vzájemná rovnost, různé způsoby života 

 

5.3.3 EV – Tematické okruhy průřezového tématu 

 

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé 

pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí. Vede žáky k uvědomění se 

základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. 

 

 Ekosystémy – les (les v našem prostředí, význam lesa), pole (význam, změny 

okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí), 

vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro 

krajinnou ekologii), moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru), lidské sídlo – 

město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na 

místní podmínky), kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody 

v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) 

 Základní podmínky života – voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její 

čistoty, pitná voda), ovzduší (význam pro život na Zemi, čistota ovzduší), půda 

(zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí), ochrana biologických 

druhů (důvody ochrany jednotlivých druhů), ekosystémy, energie (energie a život, 

vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie), přírodní 

zdroje (zdroje surovinné a energetické, vliv na prostředí, význam a způsoby 

získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní 

prostředí, ekologické zemědělství, doprava a životní prostředí (význam vlivu 

dopravy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž), průmysl a životní 



22 

prostředí (vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály), odpady a 

hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření 

s odpady, druhotné suroviny), ochrana přírody a kulturních památek (význam 

ochrany přírody a kulturních památek, ochrana přírody při masivních sportovních 

akcích), zněny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit) 

 Vztah člověka k prostředí  - naše obec (přírodní zdroje, způsoby využívání, 

příroda a kultura obce a její ochrany, zajišťování ochrany životního prostředí 

v obci), náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy 

na prostředí), prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a 

způsoby ochrany zdraví) 

 

5.3.4 Průřezová témata a jejich zapracování do ŠVP, formy realizace PT 

 

Učební plán 1. stupeň 2. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 

předměty 1. - 3. ročník 4. – 6. ročník 7. – 10. ročník 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Čtení (Čt) OSV   

Psaní (Ps)    

Řečová 

výchova (Řv) 
OSV OSV OSV 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika 

(Ma) 
  OSV 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 

(Inf)    

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka (Prv) 
OSV OSV, EV  

Člověk a 

společnost 

Občanská 

výchova (Ov) 
  OSV, MKV 

Člověk a příroda 

Základy fyziky 

(ZF) 
  OSV 

Základy chemie 

(ZCh) 
  OSV 

Zeměpis (Z)   OSV,EV 

Přírodopis (Př)   OSV 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova (Hv) 
   

Výtvarná 

výchova (Vv) 
  EV,OSV 

Člověk a zdraví 

Tělesná 

výchova (Tv) 
 OSV OSV 

Výchova ke 

zdraví (VkZ) 
  OSV, MKV 

Člověk a svět 

práce 

Pracovná 

výchova (Pv) 
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5.3.5 Přehled PT – OSV 

 

Název tematického 

okruhu 

1. stupeň 2. stupeň 

1. - 3. ročník 4. – 6. ročník 7. – 10. ročník 

Rozvoj schopností 

poznávání 

Čt  Ma 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

Prv  VkZ 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

  VkZ, Ov 

Psychohygiena    

Poznávací schopnosti   VkZ 

Mezilidské vztahy  Prv VkZ 

Komunikace Řv Řv Řv 

Spolupráce a 

soustředivost 

 Tv Tv 

Řešení  problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 Prv Ma, VkZ 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

  VkZ 

 

5.3.6 Přehled PT – MKV 

 

Název tematického 

okruhu 

1. stupeň 2. stupeň 

1. - 3. ročník 4. – 6. ročník 7. – 10. ročník 

Kulturní rozdíly   Ov 

Lidské vztahy   VkZ, Ov 

Etnický původ   Ov 

 

5.3.7 Přehled PT – EV 

 

Název technického 

okruhu 

1. stupeň 2. stupeň 

1. - 3. ročník 4. – 6. ročník 7. – 10. ročník 

Ekosystémy  Prv  

Základní podmínky 

života 

  Př 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 Prv Př 

Vztah člověka k 

prostředí 

  Př 
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6 UČEBNÍ OSNOVY 
 

6.1 JAZYKOVÁ KOMUNIKACE – ČTENÍ 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Rozvijí u žáků osvojení a používání mluvené i písemné podoby jazyka. 

Žáci se učí správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový 

rozvoj žáků probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. 

Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, 

vyjadřovacích schopností, čtení, psaní. 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech 

Čtení, Psaní a Řečová výchova. 

Obsah vzdělávacího oboru Čtení je postupné osvojování písmen, slov a vět, které vede 

k rozvíjení čtecí dovednosti, vnímání obsahu čteného textu a čtení snadného krátkého textu 

s porozuměním. Důležité je povzbuzovat u žáků zájem o čtení, jako o jeden ze zdrojů 

informací. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k: 

 rozvíjení řečových schopností a myšlení 

 srozumitelnému vyjadřování ústní formou a kultivovanému projevu v běžných 

situacích 

 dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů 

 osvojení techniky čtení 

 získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu 

 zvládání orientace v jednoduchých textech různého zaměření 

 získávání zájmu o čtení a rozvíjení schopnosti reprodukovat snadný krátký text 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu ČTENÍ 

 

Obsahové, časové a orientační vymezení vyučovacího předmětu 

 vyučuje se jako samostatný předmět v 1. a 2. ročníku po dvou hodinách, ve 3. až 

6. ročníku po třech hodinách a v 7. až 10. ročníku po třech hodinách týdně 

 osvojování čtení všech písmen abecedy 

 čtení snadných krátkých textů s porozuměním a vnímáním obsahu čteného textu 

 rozvoj čtecích dovedností a rozvoj řeči, slovní zásoby a výslovnosti 

 praktické využití poznatků v životě 

 zlepšení orientace v okolním prostředím 

 

Průřezová témata: OSV 

 

Klíčové kompetence získávané žákem ve vzdělávacím oboru Čtení: 
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kompetence k učení 

 ovládá základy čtení využívá je ke svému vzdělávání 

 používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky 

 dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení 

 chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání nových 

poznatků 

 uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 

kompetence k řešení problémů 

 překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

 nenechá se při řešení problém odradit nezdarem 

 ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

kompetence komunikativní 

 komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem rozumí sdělení a 

reaguje na ně podle svých možností 

 chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

 

kompetence pracovní 

 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých 

pracovních činnostech 

 pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly 

 soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění 

 přijímá posouzení své práce 
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Předmět: Čtení  Ročník: 1.   Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 rozvíjet řeč a myšlení, 

zvládat jednoduchá 

dechová, hlasová a 

koncentrační cvičení, 

orientovat se v 

prostorových a časových 

vztazích 

  základní techniky 

mluveného projevu - 

dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost, slovní 

přízvuk, intonace, 

rytmizace 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 

 

seznámit se s leporely, 

knihami-motivovat takto 

ke čtení 

 číst obrázky v řádku 

 pomocí říkanek dělit 

slova na slabiky 

 vyvodit písmena 

pomocí obrázků 

  číst malá,velká, tiskací 

i psací písmena-a,e,i,u,m 

 číst otevřené slabiky 

 číst dvojslabičná slova 

složená z otevřených 

slabik 

 číst text s obrázkem, 

skladební dvojice, 

jednoduché věty a 

porozumět jim 

 spojovat hlásky do 

slabik, užívat ve slovech 

 rozlišovat krátké a 

dlouhé samohlásky 

 

 

 

 

 

 analyticko-syntetické 

činnosti 

 diferenciační cvičení 

pro rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání  

 příprava na čtení, čtení 

obrázků, slabik, slov, 

jednoduchých vět, tvoření 

jednoduchých vět 

  orientace ve čteném 

textu -      orientace na 

řádku i na stránce 

 hláska a písmeno- 

a,A,i,I-jako spojka mezi 

obrázky 

 dělení slov na slabiky  

 vyvození hlásky a 

písmene s pomocí 

říkanky a obrázků 

 čtení otevřených slabik 

s tímto písmenem,délka 

samohlásek 

 čtení dvojslabičných 

slov z otevřených slabik 

 čtení psacích písmen a 

psaných slabik 

 m,M,e,E,u,U          

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 Pr-rozmanitost přírody 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- kresba 

 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

 

 porozumět 

jednoduchému čtenému 

textu 

získat zájem o čtení 

 naslouchání-

koncentrační cvičení 

 poslech pohádek, 

dramatizace vyprávění 

,recitace říkadel, veršů 

 

 Pv - práce s drobným 

materiálem  

 Vv - výtvarné práce 

v materiálu  
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Předmět: Čtení  Ročník: 2.   Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 rozvíjet řeč a myšlení, 

zvládat jednoduchá 

dechová, hlasová a 

koncentrační cvičení, 

orientovat se v 

prostorových a časových 

vztazích 

  základní techniky 

mluveného projevu - 

dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost, slovní 

přízvuk, intonace, 

rytmizace 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

 

OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 

seznámit se s dětskými  

knihami-motivovat takto 

ke čtení 

 vyhledat k obrázku 

písmeno 

 pomocí říkanek dělit 

slova na slabiky 

 vyvodit písmena 

pomocí obrázků 

  číst malá,velká, tiskací 

i psací písmena-o,l,v 

 číst otevřené slabiky 

 číst dvojslabičná slova 

složená z otevřených 

slabik 

 číst text s obrázkem, 

skladební dvojice, 

jednoduché věty a 

porozumět jim 

 spojovat hlásky do 

slabik, užívat je ve 

slovech 

 rozlišovat krátké a 

dlouhé samohlásky 

 

 

 

 

 

 analyticko-syntetické 

činnosti 

 diferenciační cvičení 

pro rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání  

 příprava na 

čtení,obrázky 

k vyvozování písmen a  

slabik 

  čtení slov,  

jednoduchých vět, 

tvoření jednoduchých vět 

  orientace ve čteném 

textu -      orientace na 

řádku i na stránce 

 hláska a písmeno- 

o,O,l,L,v,V 

  čtení slabil 

s naučenými písmeny, 

dělení slov na slabiky  

 vyvození hlásky a 

písmene s pomocí 

říkanky a obrázků 

 čtení otevřených slabik 

s tímto písmenem, délka 

samohlásek 

 čtení dvojslabičných 

slov z otevřených slabik 

 čtení psacích písmen, 

psaných slabik a slov 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 Pr-rozmanitost přírody 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- kresba 

 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

 

 porozumět 

jednoduchému čtenému 

textu 

získat zájem o čtení 

 naučit se poslouchat a 

správně odpovídat na 

položené otázky 

 složit obrázky podle 

příběhu-4 obrázky 

 naslouchání-

koncentrační cvičení 

 poslech pohádek, 

dramatizace vyprávění 

,recitace říkadel, veršů 

 

 

 Pv - práce s drobným 

materiálem  

 Vv - výtvarné práce 

v materiálu  
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Předmět: Čtení  Ročník: 3.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 rozvíjet řeč a myšlení, 

zvládat jednoduchá 

dechová, hlasová a 

koncentrační cvičení, 

orientovat se v 

prostorových a časových 

vztazích 

  základní techniky 

mluveného projevu - 

dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost, slovní 

přízvuk, intonace, 

rytmizace 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 

 

seznámit se s dětskými  

knihami-motivovat takto 

ke čtení 

 vyhledat k obrázku 

písmeno 

 pomocí říkanek dělit 

slova na slabiky 

 vyvodit písmena 

pomocí obrázků 

  číst malá, velká, 

tiskací i psací písmena-

t,y,s,j 

 číst otevřené slabiky 

 číst dvojslabičná slova 

složená z otevřených 

slabik 

 číst text s obrázkem, 

skladební dvojice, 

jednoduché věty a 

porozumět jim 

 spojovat hlásky do 

slabik, užívat je ve 

slovech 

 rozlišovat krátké a 

dlouhé samohlásky 

 číst psané písmo-

slabiky, slova, věty 

 

 analyticko-syntetické 

činnosti 

 diferenciační cvičení 

pro rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání  

 obrázky k vyvozování 

písmen a  slabik 

  čtení slov,  

jednoduchých vět, 

tvoření jednoduchých vět 

  orientace ve čteném 

textu – čtení zleva 

doprava, orientace-řádek, 

stránka 

 hláska a písmeno- 

t,T,y,Y,s,S,j,J 

  čtení slabil 

s naučenými písmeny, 

dělení slov na slabiky  

 vyvození hlásky a 

písmene s pomocí 

říkanky a obrázků 

 čtení otevřených slabik 

a z nich utvořených 

dvojslabičných slov, 

délka samohlásek 

 čtení psacích písmen, 

psaných slabik, slov a vět         

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 Pr-rozmanitost přírody 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- kresba 

 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

 

 porozumět 

jednoduchému čtenému 

textu 

získat zájem o čtení 

 naučit se poslouchat a 

správně odpovídat na 

položené otázky 

 složit obrázky podle 

příběhu-4 obrázky 

 rozvíjet své 

vyjadřovací schopnosti 

 naslouchání-

koncentrační cvičení 

 poslech pohádek, 

dramatizace, vyprávění,   

recitace říkadel, veršů 

 rozvíjení a zpřesňování 

zrakového a sluchového 

vnímání formou 

průpravných 

diferenciačních cvičení a 

her 

 příběhy beze slov 

 Pv – práce s drobným 

materiálem  

 Vv – výtvarné práce 

v materiálu 
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Předmět: Čtení  Ročník: 4.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 rozvíjet řeč a myšlení, 

zvládat jednoduchá 

dechová, hlasová a 

koncentrační cvičení 

 zpřesňovat slovní 

zásobu, rozvíjet řečové 

schopnosti a myšlení, 

dokázat sdělit svůj názor, 

dorozumět se v běžných 

komunikačních situacích 

  základní techniky 

mluveného projevu – 

dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost, slovní 

přízvuk, intonace, 

rytmizace 

 koncentrační cvičení, 

výchova k naslouchání, 

zpřesňování slovní 

zásoby, vhodné 

pojmenování 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

 

 

 

seznámit se s dětskými  

knihami časopisy 

 vyhledat k obrázku 

písmeno 

 pomocí říkanek dělit 

slova na slabiky 

 vyvodit písmena 

pomocí obrázků 

  číst malá, velká, 

tiskací i psací písmena 

p,n,š,d, slabiky, slova, 

věty 

 číst otevřené slabiky 

 číst dvojslabičná slova 

složená z otevřených 

slabik 

 číst text s obrázkem, 

skladební dvojice, 

jednoduché věty a 

porozumět jim 

 spojovat hlásky do 

slabik, užívat je ve 

slovech 

 rozlišovat krátké a 

dlouhé samohlásky 

 rozlišit slova stejně a 

různě znějící  

 upevňování čtení slov 

zvládnutých v 1.období 

 čtení jednoslabičných 

slov s uzavřenou 

slabikou-mám, sám, tam 

 analyticko-syntetické 

činnosti 

 rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání  

   orientace ve čteném 

textu – čtení zleva 

doprava, orientace-řádek, 

stránka 

 hláska a písmeno-

p,P,n,N,š,Š,d,D 

 vyvození hlásky a 

písmene s pomocí 

říkanky a obrázků 

  čtení slabik 

s naučenými písmeny  

dělení slov na slabiky  

 čtení psacích písmen, 

psaných slabik, slov a vět 

 skládání slov ze slabik 

pole obrázku 

        

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 Pr-lidé a čas, člověk a 

zdraví 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

Hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- ilustrace k pohádce 

 

 Řv-dramatizace,tradice 

 

 číst 

dvojslabičná,tříslabičná 

slova s otevřenou 

slabikou 

 číst zavřené slabiky 

 číst dvojslabičná slova 

se zavřenou slabikou na 

konci 

 

získat zájem o čtení 

 složit obrázky podle 

příběhu 

 rozvíjet své 

 čtení dvojslabičných i 

tříslabičných slov 

s otevřenými slabikami 

 čtení zavřených slabik 

 dvojslabičná slova se 

zavřenou slabikou na 

konci 

 

 čtení vět obsahujících 

snadná slova 

s přiměřeným obsahem 

 reprodukce říkanky a 

básničky 

 

 Pv - práce s drobným 

materiálem  

 Vv - výtvarné práce 

v materiálu  
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vyjadřovací schopnosti 

 přednést jednoduché 

říkanky nebo básničky, 

memorovat říkanky k 

vyvozeným hláskám 

 soustředěně naslouchat 

krátkému textu a umět jej 

reprodukovat pomocí 

otázek 

 výchova k 

soustředěnému 

naslouchání krátkých 

textů a pohádek 

 rozlišit stejně a různě 

znějící slova různého 

významu 

 

 naslouchání-

koncentrační cvičení 

 poslech pohádek, 

dramatizace, vyprávění 

 reprodukce říkanky a 

básničky 

 koncentrace pozornosti 

k naslouchání, poslech 

předčítaného textu 

 literární pojmy: 

rozpočitadlo, říkanka, 

hádanka, pohádka 

 rozvíjení a zpřesňování 

zrakového a sluchového 

vnímání formou 

průpravných 

diferenciačních cvičení a 

her 

 příběhy beze slov 

 stejně a různě znějící 

slova 
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Předmět: Čtení  Ročník: 5.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák 

by měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 rozvíjet řeč a myšlení, 

zvládat jednoduchá 

dechová, hlasová a 

koncentrační cvičení 

 zpřesňovat slovní 

zásobu, rozvíjet řečové 

schopnosti a myšlení, 

dokázat sdělit svůj 

názor, dorozumět se v 

běžných komunikačních 

situacích 

        

 koncentrační cvičení, 

výchova k naslouchání, 

zpřesňování slovní 

zásoby, vhodné 

pojmenování 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

 

 

 

seznámit se s dětskými  

knihami časopisy 

 vyhledat k obrázku 

písmeno 

 pomocí říkanek dělit 

slova na slabiky 

 vyvodit písmena 

pomocí obrázků 

  číst malá, velká, 

tiskací i psací písmena 

b,c,ou,au,z,ž slabiky, 

slova, věty 

 číst text s obrázkem, 

skladební dvojice, 

jednoduché věty a 

porozumět jim 

 spojovat hlásky do 

slabik, užívat je ve 

slovech 

 rozlišovat krátké a 

dlouhé samohlásky 

 rozlišit slova stejně a 

různě znějící  

 

 rozvoj fonematického 

sluchu,  analyticko-

syntetické činnosti, 

diferenciační cvičení pro 

 rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání, 

fonematického sluchu 

   orientace ve čteném 

textu – čtení zleva 

doprava, orientace-řádek, 

stránka 

 hláska a písmeno-

b,B,c,C,ou,OU,au,AU,z,

Z,ž,Ž 

 vyvození hlásky a 

písmene s pomocí 

říkanky a obrázků 

  čtení slabik 

s naučenými písmeny  

dělení slov na slabiky  

 čtení psacích písmen, 

psaných slabik, slov a vět 

 skládání slov ze slabik 

podle obrázku  

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 Pr-lidé a čas, člověk a 

zdraví 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. hmota, 

provázky-tvary písmen 

 Vv- ilustrace k pohádce 

 

 Řv-dramatizace,tradice 

 

 číst dvojslabičná i 

víceslabičná slova 

s otevřenými i 

uzavřenými slabikami 

 číst snadná tříslabičná 

slova 

 porozumět krátkému 

přečtenému textu 

 

získat zájem o čtení 

 složit obrázky podle 

příběhu 

 rozvíjet své 

vyjadřovací schopnosti 

 přednést jednoduché 

říkanky nebo básničky, 

 čtení dvojslabičných i 

víceslabičných slov 

s otevřenými i 

uzavřenými slabikami  

 čtení snadných 

tříslabičných slov 

 čtení snadných textů s 

porozuměním 

 

 čtení vět obsahujících 

snadná slova 

s přiměřeným obsahem 

 reprodukce říkanky a 

básničky 

 naslouchání-

koncentrační cvičení 

 

 Pv - práce s drobným 

materiálem  

 Vv - výtvarné práce 

v materiálu  

 I-výukové programy 
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memorovat říkanky k 

vyvozeným hláskám 

 soustředěně naslouchat 

krátkému textu a umět 

jej reprodukovat pomocí 

otázek 

 výchova k 

soustředěnému 

naslouchání krátkých 

textů a pohádek 

 rozlišit stejně a různě 

znějící slova různého 

významu 

 

 poslech pohádek, 

dramatizace, vyprávění 

 reprodukce říkanky a 

básničky 

 koncentrace pozornosti 

k naslouchání, poslech 

předčítaného textu 

 literární pojmy: 

rozpočitadlo, říkanka, 

hádanka, pohádka 

 rozvíjení a zpřesňování 

zrakového a sluchového 

vnímání formou 

průpravných 

diferenciačních cvičení a 

her 

 příběhy beze slov 

 stejně a různě znějící 

slova 
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Předmět: Čtení  Ročník: 6.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák 

by měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 rozvíjet řeč a myšlení, 

zvládat jednoduchá 

dechová, hlasová a 

koncentrační cvičení 

 zpřesňovat slovní 

zásobu, rozvíjet řečové 

schopnosti a myšlení, 

dokázat sdělit svůj 

názor, dorozumět se v 

běžných komunikačních 

situacích 

        

 koncentrační cvičení, 

výchova k naslouchání, 

zpřesňování slovní 

zásoby, vhodné 

pojmenování 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

 

 

 

seznámit se s dětskými  

knihami časopisy 

 vyhledat k obrázku 

písmeno 

 pomocí říkanek dělit 

slova na slabiky 

 vyvodit písmena 

pomocí obrázků 

  číst malá, velká, 

tiskací i psací písmena 

r,č,ž slabiky, slova, věty 

 číst text s obrázkem, 

skladební dvojice, 

jednoduché věty a 

porozumět jim 

 spojovat hlásky do 

slabik, užívat je ve 

slovech 

 rozlišovat krátké a 

dlouhé samohlásky 

 rozlišit slova stejně a 

různě znějící  

 rozvoj fonematického 

sluchu,  analyticko-

syntetické činnosti, 

diferenciační cvičení pro 

 rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání, 

fonematického sluchu 

   orientace ve čteném 

textu – čtení zleva 

doprava, orientace-řádek, 

stránka 

 hláska a písmeno-

r,R,č,Č,ž,Ž 

 vyvození hlásky a 

písmene s pomocí 

říkanky a obrázků 

  čtení slabik 

s naučenými písmeny  

dělení slov na slabiky  

 čtení psacích písmen, 

psaných slabik, slov a vět 

 skládání slov ze slabik 

podle obrázku  

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 Pr-lidé a čas, člověk a 

zdraví 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. hmota, 

provázky-tvary písmen 

 Vv- ilustrace k pohádce 

 

 Řv-dramatizace,tradice 

 

 číst dvojslabičná i 

víceslabičná slova 

s otevřenými i 

uzavřenými slabikami 

 číst snadná tříslabičná 

slova 

 porozumět krátkému 

přečtenému textu 

 číst plynule 

 tiché čtení využívat 

pro orientaci ve větě 

 

získat zájem o čtení 

poslechem předčítaných 

knih pro děti a mládež 

 složit obrázky podle 

příběhu 

 čtení dvojslabičných i 

víceslabičných slov 

s otevřenými i 

uzavřenými slabikami  

 čtení snadných 

tříslabičných slov 

 čtení snadných textů 

s porozuměním 

 plynulé čtení slabik, 

slov a snadných vět 

 orientace ve větě 

tichým čtením 

 

 reprodukce říkanky a 

básničky 

 naslouchání-

koncentrační cvičení 

 

 Pv – práce s drobným 

materiálem  

 Vv – výtvarné práce 

v materiálu  

 I-výukové programy 
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 rozvíjet své 

vyjadřovací schopnosti 

 přednést jednoduché 

říkanky nebo básničky, 

memorovat říkanky 

k vyvozeným hláskám 

 soustředěně naslouchat 

krátkému textu a umět 

jej reprodukovat pomocí 

otázek 

 výchova 

k soustředěnému 

naslouchání krátkých 

textů a pohádek 

 rozlišit stejně a různě 

znějící slova různého 

významu 

 

 četba na pokračování-

předčítání učitelem 

 poslech pohádek, 

dramatizace, vyprávění 

 reprodukce říkanky a 

básničky 

 koncentrace pozornosti 

k naslouchání, poslech 

předčítaného textu 

 literární pojmy: 

rozpočitadlo, říkanka, 

hádanka, pohádka 

 rozvíjení a zpřesňování 

zrakového a sluchového 

vnímání formou 

průpravných 

diferenciačních cvičení a 

her 

 příběhy beze slov 
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Předmět: Čtení  Ročník: 7.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák 

by měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 rozvíjet řeč a myšlení, 

zvládat jednoduchá 

dechová, hlasová a 

koncentrační cvičení 

 zpřesňovat slovní 

zásobu, rozvíjet řečové 

schopnosti a myšlení 

 domluvit se v běžných 

situacích, ovládat formy 

běžného společenského 

styku 

 užívat správný slovní 

přízvuk, přirozenou 

intonaci, pauzy, tempo 

řeči 

 

  základní komunikační 

pravidla (oslovení, 

zdvořilé vystupování )       

 koncentrační cvičení, 

výchova k naslouchání, 

zpřesňování slovní 

zásoby, vhodné 

pojmenování 

 základy techniky 

mluveného projevu 

(dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost, slovní 

přízvuk, intonace, 

rytmizace ) 

 mimojazykové 

prostředky řeči  (mimika, 

gesta ) 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

 

 

 

seznámit se s dětskými  

knihami časopisy 

 vyhledat k obrázku 

písmeno 

 pomocí říkanek dělit 

slova na slabiky 

 vyvodit písmena 

pomocí obrázků 

 osvojovat si a 

upevňovat čtení malých, 

velkých, tiskacích i 

psacích písmen a hlásek 

f,g,ř,ch, slabiky, slova, 

věty 

 číst skladební dvojice, 

jednoduché věty a 

porozumět jim 

 spojovat hlásky do 

slabik, užívat je ve 

slovech 

 skládat slova a krátké 

věty 

 rozvoj fonematického 

sluchu,  analyticko-

syntetické činnosti, 

diferenciační cvičení pro 

 rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání, 

fonematického sluchu 

   orientace ve čteném 

textu 

 hláska a písmeno-

f,F,g,G,ř,Ř,ch,CH 

 vyvození hlásky a 

písmene 

  čtení slabik 

s naučenými písmeny  

dělení slov na slabiky  

 čtení psacích písmen, 

psaných slabik, slov a vět 

 skládání slov,vět 

 

  

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. Hmota, 

provázky-tvary písmen 

 Vv- ilustrace k pohádce 

 

 Řv-dramatizace,tradice 

 

 číst obtížnější slova 

 správně číst 

slabiky,slova,věty se 

skupinami-di, ti,ni, dy, 

ty, ny 

 správně číst 

slabiky,slova,věty se 

skupinami- dě,tě,ně,bě, 

pě, vě, mě 

 zvládat čtení 

jednoduchého textu 

 porozumět krátkému 

 čtení slov se 

souhláskovými skupinami 

v různé obtížnosti 

 čtení slov se skupinami-

di,ti,ni,dy,ty,ny 

 čtení slov se skupinami-

dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 doplňování slov do vět 

 doplňování čárek, háčků 

 čtení slov, vět a 

obsahově přiměřených 

snadných  textů 

 

 Pv – práce 

v domácnosti-příprava 

polévky ze sáčku apod.  

 Vv – výtvarné práce 

v materiálu  

 I-výukové programy 
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přečtenému textu 

 číst plynule 

 tiché čtení využívat 

pro orientaci ve větě 

získat zájem o čtení 

poslechem předčítaných 

knih pro děti a mládež, 

četbou z časopisů 

 orientovat se 

v jednoduchém návodu 

podle obrázků, 

jednoduchého textu 

 složit obrázky podle 

příběhu 

 rozvíjet své 

vyjadřovací schopnosti 

 přednést jednoduché 

říkanky nebo básničky,  

 soustředěně 

naslouchat krátkému 

textu a umět jej 

reprodukovat pomocí 

otázek 

 výchova 

k soustředěnému 

naslouchání krátkých 

textů a pohádek 

s porozuměním a 

zapamatováním 

 rozvíjení čtenářských 

dovedností-knihy,noviny, 

časopisy, jednoduché 

návody 

 orientace v textu tichým 

čtením 

 přednes říkanky, 

básničky 

 četba na pokračování-

předčítání učitelem 

 poslech pohádek, 

dramatizace, vyprávění 

 koncentrace pozornosti 

k naslouchání, poslech 

předčítaného textu 

 literární pojmy: 

rozpočitadlo, říkanka, 

hádanka, báseň, pohádka 

 rozvíjení a zpřesňování 

zrakového a sluchového 

vnímání formou 

průpravných 

diferenciačních cvičení a 

her 

 Př-práce 

s encyklopediemi 

 Z-odborná literatura pro 

děti a mládež 
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Předmět: Čtení  Ročník: 8.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 rozvíjet řeč a myšlení, 

zvládat jednoduchá 

dechová, hlasová a 

koncentrační cvičení 

 zpřesňovat slovní 

zásobu, rozvíjet řečové 

schopnosti a myšlení 

 domluvit se v běžných 

situacích, ovládat formy 

běžného společenského 

styku 

 užívat správný slovní 

přízvuk, přirozenou 

intonaci, pauzy, tempo 

řeči 

 

  základní komunikační 

pravidla (oslovení, 

zdvořilé vystupování )       

 koncentrační cvičení, 

výchova k naslouchání, 

zpřesňování slovní 

zásoby, vhodné 

pojmenování 

 základy techniky 

mluveného projevu 

(dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost, slovní 

přízvuk, intonace, 

rytmizace ) 

 mimojazykové 

prostředky řeči  (mimika, 

gesta ) 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

 

 

 

seznámit se s dětskými  

knihami časopisy 

 vyhledat k obrázku 

písmeno 

 pomocí říkanek dělit 

slova na slabiky 

 vyvodit písmena 

pomocí obrázků 

 osvojovat si a 

upevňovat čtení malých, 

velkých, tiskacích i 

psacích písmen a hlásek 

x,w slabiky, slova, věty 

 číst skladební dvojice, 

jednoduché věty a 

porozumět jim 

 spojovat hlásky do 

slabik, užívat je ve 

slovech 

 skládat slova a krátké 

věty 

 rozvoj fonematického 

sluchu,  analyticko-

syntetické činnosti, 

diferenciační cvičení pro 

 rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání, 

fonematického sluchu 

   orientace ve čteném 

textu 

 hláska a písmeno-

x,X,w,W 

 vyvození hlásky a 

písmene 

  čtení slabik 

s naučenými písmeny  

dělení slov na slabiky  

 čtení psacích písmen, 

psaných slabik, slov a 

vět 

 skládání slov,vět 

  

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. Hmota, 

provázky-tvary písmen 

 Vv- ilustrace k pohádce 

 

 Řv-dramatizace,tradice 

 

 číst obtížnější slova 

 upevňovat si správné 

čtení slabik,slov,vět se 

skupinami-di, ti,ni, dy, 

ty, ny 

 upevňovat si správné 

čtení slabik,slov,vět  se 

skupinami- dě,tě,ně,bě, 

pě, vě, mě 

 zvládat čtení 

jednoduchého textu 

 porozumět krátkému 

přečtenému textu 

 čtení slov se 

souhláskovými 

skupinami v různé 

obtížnosti 

 čtení slov se 

skupinami-

di,ti,ni,dy,ty,ny 

 čtení slov se 

skupinami-dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě 

 doplňování slov do vět 

 doplňování čárek, 

háčků 

 

 Pv – práce 

v domácnosti-příprava 

polévky ze sáčku apod.  

 Vv – výtvarné práce 

v materiálu  

 I-výukové programy 

 

 

 

 

 

 Př-práce 
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 číst plynule 

 tiché čtení využívat pro 

orientaci ve větě 

získat zájem o čtení 

poslechem předčítaných 

knih pro děti a mládež, 

četbou z časopisů 

 orientovat se 

v jednoduchém návodu 

podle obrázků, 

jednoduchého textu 

 složit obrázky podle 

příběhu 

 rozvíjet své 

vyjadřovací schopnosti 

 přednést jednoduché 

říkanky nebo básničky,  

 soustředěně naslouchat 

krátkému textu a umět 

jej reprodukovat pomocí 

otázek 

 výchova 

k soustředěnému 

naslouchání krátkých 

textů a pohádek 

 čtení slov, vět a 

obsahově přiměřených 

snadných  textů 

s porozuměním a 

zapamatováním 

 rozvíjení čtenářských 

dovedností-

knihy,noviny, časopisy, 

jednoduché návody 

 orientace v textu 

tichým čtením 

 přednes říkanky, 

básničky 

 četba na pokračování-

předčítání učitelem 

 poslech pohádek, 

dramatizace, vyprávění 

 koncentrace pozornosti 

k naslouchání, poslech 

předčítaného textu 

 literární pojmy: 

rozpočitadlo, říkanka, 

hádanka, báseň, pohádka 

 rozvíjení a zpřesňování 

zrakového a sluchového 

vnímání formou 

průpravných 

diferenciačních cvičení a 

her 

s encyklopediemi 

 Z-odborná literatura pro 

děti a mládež 
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Předmět: Čtení  Ročník: 9.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 rozvíjet řeč a myšlení, 

zvládat jednoduchá 

dechová, hlasová a 

koncentrační cvičení 

 upevňovat, 

systematizovat získané 

vědomosti a dovednosti 

s důrazem na praktické 

využití 

 domluvit se v běžných 

situacích, ovládat formy 

běžného společenského 

styku 

 užívat správný slovní 

přízvuk, přirozenou 

intonaci, pauzy, tempo 

řeči 

 tvořit otázky a 

odpovídat na ně 

  základní komunikační 

pravidla (oslovení, 

zdvořilé  vystupování )      

 koncentrační cvičení, 

výchova k naslouchání, 

zpřesňování slovní 

zásoby, vhodné 

pojmenování 

 základy techniky 

mluveného projevu  

 tvoření odpovědí na 

otázky, tvoření otázek, 

naslouchání 

 mimojazykové 

prostředky řeči  (mimika, 

gesta) 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

 

 

 

seznámit se s dětskými 

knihami časopisy 

 osvojovat si a 

upevňovat čtení všech 

malých, velkých, 

tiskacích i psacích 

písmen  

 číst skladební dvojice, 

jednoduché věty a 

porozumět jim 

 skládat slova a krátké 

věty 

 rozvoj fonematického 

sluchu,  analyticko- 

syntetické činnosti, 

diferenciační cvičení pro 

 rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání, 

fonematického sluchu 

  orientace ve čteném 

textu 

 čtení všech písmen  

 čtení krátkých textů 

 skládání slov, vět  

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- ilustrace k pohádce 

 

 Řv- dramatizace, 

tradice 

 

 zvládat čtení 

jednoduchého textu 

 porozumět krátkému 

přečtenému textu 

 číst plynule 

 tiché čtení využívat pro 

orientaci ve větě 

získat zájem o čtení 

poslechem předčítaných 

knih pro děti a mládež, 

četbou z časopisů, četbou 

z denního tisku,čtení 

kuchařských knih 

čtení návodů k různým 

činnostem a návodů na 

obalech výrobků 

 čtení názvů ulic, 

měst,čtení mapy, plánu 

města, kalendáře 

 rozvíjet své vyjadřovací 

 čtení slov, vět a 

obsahově přiměřených 

snadných textů 

s porozuměním a 

zapamatováním 

 rozvíjení čtenářských 

dovedností-knihy, 

noviny, časopisy, 

jednoduché návody 

 sociální čtení-znaky, 

symboly, piktogramy 

 orientace v textu 

tichým čtením 

 přednes říkanky, 

básničky 

 četba na pokračování-

předčítání učitelem 

 poslech pohádek, 

dramatizace, vyprávění 

 koncentrace pozornosti 

 

 Pv – práce 

v domácnosti- příprava 

jednoduchého pokrmu 

apod.  

 Vv - výtvarné práce 

v materiálu  

 I-výukové programy 

 

 

 

 

 

 Z, Př-práce 

s obrázkovými knihami 

encyklopedické povahy 
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schopnosti 

 přednést jednoduché 

říkanky nebo básničky,  

 soustředěně naslouchat 

krátkému textu a umět jej 

reprodukovat pomocí 

otázek 

 výchova k 

soustředěnému 

naslouchání krátkých 

textů a pohádek 

k naslouchání, poslech 

předčítaného textu 

 literární pojmy: 

divadlo, film, herec 

 rozvíjení a zpřesňování 

zrakového a sluchového 

vnímání formou 

průpravných 

diferenciačních cvičení a 

her 
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Předmět: Čtení  Ročník: 10.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 rozvíjet řeč a myšlení, 

zvládat jednoduchá 

dechová, hlasová a 

koncentrační cvičení 

 upevňovat, 

systematizovat získané 

vědomosti a dovednosti 

s důrazem na praktické 

využití 

 domluvit se v běžných 

situacích, ovládat formy 

běžného společenského 

styku 

 užívat správný slovní 

přízvuk, přirozenou 

intonaci, pauzy, tempo 

řeči 

 tvořit otázky a 

odpovídat na ně 

  základní komunikační 

pravidla (oslovení, 

zdvořilé  vystupování )      

 koncentrační cvičení, 

výchova k naslouchání, 

zpřesňování slovní 

zásoby, vhodné 

pojmenování 

 základy techniky 

mluveného projevu  

 tvoření odpovědí na 

otázky, tvoření otázek, 

naslouchání 

 mimojazykové 

prostředky řeči  (mimika, 

gesta) 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv-říkanky s pohybem, 

dechová cvičení, 

artikulační cvičení 

 

 

 

seznámit se s dětskými 

knihami časopisy 

 osvojovat si a 

upevňovat čtení všech 

malých, velkých, 

tiskacích i psacích 

písmen  

 číst skladební dvojice, 

jednoduché věty a 

porozumět jim 

 skládat slova a krátké 

věty 

 rozvoj fonematického 

sluchu,  analyticko- 

syntetické činnosti, 

diferenciační cvičení pro 

 rozvoj zrakového a 

sluchového vnímání, 

fonematického sluchu 

  orientace ve čteném 

textu 

 čtení všech písmen  

 čtení krátkých textů 

 skládání slov, vět  

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- ilustrace k pohádce 

 

 Řv- dramatizace, 

tradice 

 

 zvládat čtení 

jednoduchého textu 

 porozumět krátkému 

přečtenému textu 

 číst plynule 

 tiché čtení využívat pro 

orientaci ve větě 

získat zájem o čtení 

poslechem předčítaných 

knih pro děti a mládež, 

četbou z časopisů, četbou 

z denního tisku,čtení 

kuchařských knih 

čtení návodů k různým 

činnostem a návodů na 

obalech výrobků 

 čtení názvů ulic, 

měst,čtení mapy, plánu 

města, kalendáře 

 rozvíjet své vyjadřovací 

 čtení slov, vět a 

obsahově přiměřených 

snadných textů 

s porozuměním a 

zapamatováním 

 rozvíjení čtenářských 

dovedností-knihy, 

noviny, časopisy, 

jednoduché návody 

 sociální čtení-znaky, 

symboly, piktogramy 

 orientace v textu 

tichým čtením 

 přednes říkanky, 

básničky 

 četba na pokračování-

předčítání učitelem 

 poslech pohádek, 

dramatizace, vyprávění 

 koncentrace pozornosti 

 

 Pv – práce 

v domácnosti- příprava 

jednoduchého pokrmu 

apod.  

 Vv – výtvarné práce 

v materiálu  

 I-výukové programy 

 

 

 

 

 

 Z, Př-práce 

s obrázkovými knihami 

encyklopedické povahy 
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schopnosti 

 přednést jednoduché 

říkanky nebo básničky,  

 soustředěně naslouchat 

krátkému textu a umět jej 

reprodukovat pomocí 

otázek 

 výchova 

k soustředěnému 

naslouchání krátkých 

textů a pohádek 

k naslouchání, poslech 

předčítaného textu 

 literární pojmy: 

divadlo, film, herec 

 rozvíjení a zpřesňování 

zrakového a sluchového 

vnímání formou 

průpravných 

diferenciačních cvičení a 

her 
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6.2 JAZYKOVÁ KOMUNIKACE – PSANÍ  
 

Charakteristika vzdělávacího oboru  

 

Vzdělávací obor Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a 

grafomotoriky a tím zároveň stimuluje jejich myšlení.  

Získávání grafických dovedností, postupné zvyšování kvality a rychlosti písma a 

praktické využívání získaných dovedností dává žákům možnost jednoduché písemné 

komunikace.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k:  

 srozumitelnému vyjadřování písemnou formou  

 osvojení techniky psaní  

 zvládání opisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátu  

 praktickému využití získané dovednosti psaní  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu PSANÍ  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu  

 

  vyučuje se jako samostatný předmět v 1. a 2. ročníku po jedné hodině a ve 3. 

až 10. ročníku po dvou hodinách týdně  

 žáci získají základní grafické dovednosti  

 žáci se naučí psát základní tvary písmen a jejich spojování do slabik a slov  

 žákům bude předkládáno písmo jako jeden z prostředků komunikace, zaměření 

na praktické využití písma (vzkaz, informace, údaj, dopis)  

 

Průřezová témata  

 

Klíčové kompetence získávané žákem ve vzdělávacím oboru Psaní:  

 

kompetence k učení  

 ovládá základy psaní a využívá je ke svému vzdělávání 

 používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky 

 používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi 

každodenního života 

 

kompetence komunikativní  

 rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností,  

 zvládá jednoduchou formu písemné komunikace,  

 využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke 

společenské integraci,  

 

kompetence občanské  

 využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti,  
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kompetence pracovní  

 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých 

pracovních činnostech,  

 soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění.  

 

 

Předmět: Psaní  Ročník: 1.   Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 dodržovat správné 

držení psacího náčiní  

 dodržovat správné 

sezení při psaní 

zvládat potřebné 

hygienické, pracovní a 

estetické návyky 

 spolupracovat při 

rozvoji jemné motoriky, 

nácviku uvolňovacích 

cvičení 

  rozvoj jemné 

motoriky,  

 rozvoj grafomotoriky a 

pohybové koordinace 

 uvolňovací cvičení, 

průpravné cviky-od 

velkých tvarů-postupně 

zmenšujeme, 

zpřesňujeme 

 nácvik správného 

držení psacího náčiní-

psaní křídou, voskovými 

pastely,silnými  

trojhrannými tužkami, 

práce s prstovými 

barvami apod.,sezení 

 alternativní nácvik 

psaní 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 

 

 

 nacvičovat 

grafomotorická cvičení- 

pokusit se zvládnout 

uvolněný plynulý 

pohyb,doplněný 

rytmickým říkadlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nácvik správného 

držení psacího náčiní 

 čmárání, kroužení 

v rytmu dětských říkadel 

 horní, dolní oblouky 

 vodorovné čáry zleva 

doprava 

  svislé čáry zleva 

doprava 

 svislé šikmé čáry shora 

dolů a zdola nahoru 

 smyčky, ovály, 

vlnovky 

 šikmé čáry na obě 

strany (zuby na pile) 

 horní a dolní zátrh   

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- netradiční 

techniky, psaní do písku, 

krupice 

 

 

 

 psát hůlkovým písmem 

pokud nezvládá  

písmo psací-A,E,I,U,M, 

která probírá ve čtení 

 psát i velká písmena 

tvarově podobná malým-

A,M 

 rozlišit délku 

samohlásek 

 nacvičit spojování 

 psaní hůlkového písma 

pokud žák nezvládne 

písmo psací 

 nácvik malých psacích 

písmen souběžně 

s nácvikem čtení 

 psaní velkých písmen 

tvarově podobných 

malým (pokud žáci 

zvládnou) 

 

 Pv - práce s drobným 

materiálem,montážní a 

demontážní  

 Vv - výtvarné práce 

v materiálu  
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probraných písmen do 

slabik  

 

 psaní písmen-a,e,i,u,m, 

(A,M) 

 psaní slabik-ma, mu, 

me, mi, Ma, Mu, Me, Mi 

 psaní dlouhých slabik  
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Předmět: Psaní  Ročník: 2.   Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 dodržovat správné 

držení psacího náčiní  

 dodržovat správné 

sezení při psaní 

zvládat potřebné 

hygienické, pracovní a 

estetické návyky 

 spolupracovat při 

rozvoji jemné motoriky, 

nácviku uvolňovacích 

cvičení 

  rozvoj jemné 

motoriky,  

 rozvoj grafomotoriky a 

pohybové koordinace 

 uvolňovací cvičení, 

průpravné cviky-od 

velkých tvarů-postupně 

zmenšujeme, 

zpřesňujeme 

 nácvik správného 

držení psacího náčiní-

psaní křídou, voskovými 

pastely,silnými  

trojhrannými tužkami, 

práce s prstovými 

barvami apod.,sezení 

 alternativní nácvik 

psaní 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 

 

 

 nacvičovat 

grafomotorická cvičení- 

pokusit se zvládnout 

uvolněný plynulý 

pohyb,doplněný 

rytmickým říkadlem 

 nacvičovat uvolňovací 

cvičení související 

s probíraným písmenem 

 

 

 nácvik správného 

držení psacího náčiní 

 čmárání, kroužení 

v rytmu dětských říkadel 

 horní, dolní oblouky 

 vodorovné čáry zleva 

doprava 

  svislé čáry zleva 

doprava 

 svislé šikmé čáry shora 

dolů a zdola nahoru 

 smyčky, ovály, 

vlnovky 

 šikmé čáry na obě 

strany (zuby na pile) 

 horní a dolní zátrh   

 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- netradiční 

techniky, psaní do písku, 

krupice 

 

 

 

 psát hůlkovým písmem 

pokud nezvládá  

písmo psací. O, L, V  

 psát malá psací písmena 

  psát velká písmena 

tvarově podobná malým-

O,V 

 rozlišit délku 

samohlásek 

 nacvičit spojování 

probraných písmen do 

slabik  

 zvládnout opis , přepis 

probraných písmen 

 

 

 psaní hůlkového písma 

pokud žák nezvládne 

písmo psací 

 nácvik malých psacích 

písmen souběžně 

s nácvikem čtení 

 psaní velkých písmen 

tvarově podobných 

malým (pokud žáci 

zvládnou) 

 psaní písmen-o, l, v, 

O,V,  

 psaní slabik krátkých i 

dlouhých 

 opis, přepis písmen a 

slabik  

 

 Pv – práce s drobným 

materiálem,montážní a 

demontážní  

 Vv – výtvarné práce 

v materiálu  
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Předmět: Psaní  Ročník: 3.   Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 dodržovat správné 

držení psacího náčiní  

 dodržovat správné 

sezení při psaní 

zvládat potřebné 

hygienické, pracovní a 

estetické návyky 

 spolupracovat při 

rozvoji jemné motoriky, 

nácviku uvolňovacích 

cvičení 

  rozvoj jemné 

motoriky,  

 rozvoj grafomotoriky a 

pohybové koordinace 

 uvolňovací cvičení, 

průpravné cviky-od 

velkých tvarů-postupně 

zmenšujeme, 

zpřesňujeme 

 nácvik správného 

držení psacího náčiní-

psaní křídou, voskovými 

pastely,silnými  

trojhrannými tužkami, 

práce s prstovými 

barvami apod. 

 alternativní nácvik 

psaní 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 

 

 

 nacvičovat 

grafomotorická cvičení- 

pokusit se zvládnout 

uvolněný plynulý pohyb, 

doplněný rytmickým 

říkadlem 

 nacvičovat uvolňovací 

cvičení související 

s probíraným písmenem 

 nácvik správného 

držení psacího náčiní 

 čmárání, kroužení 

v rytmu dětských říkadel 

 horní, dolní oblouky 

 vodorovné čáry zleva 

doprava 

  svislé čáry zleva 

doprava 

 svislé šikmé čáry shora 

dolů a zdola nahoru 

 smyčky, ovály, 

vlnovky 

 šikmé čáry na obě 

strany (zuby na pile) 

 horní a dolní zátrh  

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

Hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- netradiční 

techniky, psaní do písku, 

krupice 

 

 vyvodit písmena podle 

obrázků 

 psát hůlkovým písmem 

pokud nezvládá  

písmo psací-T, Y, S, J  

 psát slabiky,jednoduchá 

slova, umět napsat své 

jméno-hůlkovým písmem 

pokud nezvládá písmo 

psací  

 psát malá psací 

písmena-t, y, s, j 

  psát velká písmena 

tvarově podobná malým- 

J 

 rozlišit délku 

samohlásek 

 psaní hůlkového písma 

pokud žák nezvládne 

písmo psací 

 nácvik malých psacích 

písmen souběžně 

s nácvikem čtení 

 psaní velkých písmen 

tvarově podobných 

malým (pokud žáci 

zvládnou) 

 psaní písmen-t, y, s, j 

 psaní slabik krátkých i 

dlouhých 

 opis, přepis písmen a 

slabik 

  

 

 Pv – práce s drobným 

materiálem,montážní a 

demontážní  

 Vv – výtvarné práce 

v materiálu  
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 nacvičit spojování 

probraných písmen do 

slabik, jednoduchých slov  

 zvládnout opis, přepis 

probraných písmen, 

slabik, slov 
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Předmět: Psaní  Ročník: 4.   Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 dodržovat správné 

držení psacího náčiní  

 dodržovat správné 

sezení při psaní 

zvládat potřebné 

hygienické, pracovní a 

estetické návyky 

 spolupracovat při 

rozvoji jemné motoriky, 

nácviku uvolňovacích 

cvičení 

  rozvoj jemné 

motoriky,  

 rozvoj grafomotoriky a 

pohybové koordinace 

 uvolňovací cvičení, 

průpravné cviky-volíme 

podle probíraných 

písmen 

 zdokonalování 

správného držení psacího 

náčiní 

 alternativní nácvik 

psaní 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 

 

 

 nacvičovat 

grafomotorická cvičení- 

pokusit se zvládnout 

uvolněný plynulý pohyb  

 nacvičovat uvolňovací 

cvičení  

  správné držení psacího 

náčiní 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

Hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- netradiční techniky, 

psaní do písku, krupice, 

prstové barvy 

 

 vyvodit písmena podle 

obrázků 

 psát hůlkovým písmem 

pokud nezvládá  

písmo psací-P, N, Š, D 

 psát slabiky, jednoduchá 

slova, umět napsat své 

jméno-hůlkovým písmem 

pokud nezvládá písmo 

psací  

 psát malá psací 

písmena-p, n, š, d 

  psát velká písmena 

tvarově podobná malým -

N 

 nacvičit spojování 

probraných písmen do 

slabik, jednoduchých slov  

 zvládat opis, přepis 

probraných písmen, slabik 

a slov se snadným 

hláskovým složením 

 zvládat diktát písmen, 

slabik, jednoduchých slov 

 zvládat psaní 

probraných číslic 

 psaní hůlkového 

písma pokud žák 

nezvládne písmo psací 

 nácvik malých 

psacích písmen 

souběžně s nácvikem 

čtení 

 psaní velkých písmen 

tvarově podobných 

malým (pokud žáci 

zvládnou) 

 psaní písmen-p, n, N, 

š, d 

 psaní slabik krátkých 

i dlouhých 

 opis, přepis písmen a 

slabik 

 psaní slov se 

snadným hláskovým 

složením 

 diktát písmen, slabik, 

slov 

 psát číslice  

 

 Pv – práce s drobným 

materiálem,montážní a 

demontážní  

 Vv – výtvarné práce 

v materiálu  

 

 

Ma- psaní číslic 
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Předmět: Psaní  Ročník: 5.   Počet hodin: 1 
 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 dodržovat správné 

držení psacího náčiní  

 dodržovat správné 

sezení při psaní 

zvládat potřebné 

hygienické, pracovní a 

estetické návyky 

 spolupracovat při 

rozvoji jemné motoriky, 

nácviku uvolňovacích 

cvičení 

  rozvoj jemné 

motoriky,  

 rozvoj grafomotoriky 

a pohybové koordinace 

 uvolňovací cvičení, 

průpravné cviky-volíme 

podle probíraných 

písmen 

 zdokonalování 

správného držení 

psacího náčiní 

 alternativní nácvik 

psaní 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 

 

 

 nacvičovat 

grafomotorická cvičení- 

pokusit se zvládnout 

uvolněný plynulý pohyb  

 nacvičovat uvolňovací 

cvičení  

 

 

 

 

  správné držení 

psacího náčiní 

 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. hmota, 

provázky-tvary písmen 

 Vv- netradiční techniky, 

psaní do písku, krupice, 

prstové barvy 

 

 vyvodit písmena podle 

obrázků 

 psát hůlkovým písmem 

pokud nezvládá  

písmo psací-

Z,K,B,C,OU,AU 

 psát slabiky, 

jednoduchá slova, umět 

napsat své jméno-

hůlkovým písmem pokud 

nezvládá písmo psací  

 psát malá psací 

písmena-z,k,b,c,ou,au 

  psát velká písmena 

tvarově podobná malým -

C,Ou,Au 

 nacvičit spojování 

probraných písmen do 

slabik, jednoduchých slov  

 zvládat opis, přepis 

probraných písmen, 

slabik a slov se snadným 

hláskovým složením 

 zvládat diktát písmen, 

slabik, jednoduchých slov 

 zvládat psaní 

probraných číslic 

 psaní hůlkového 

písma pokud žák 

nezvládne písmo psací 

 nácvik malých 

psacích písmen 

souběžně s nácvikem 

čtení 

 psaní velkých písmen 

tvarově podobných 

malým (pokud žáci 

zvládnou) 

 psaní písmen-z, k, b, 

c, C, ou, Ou, au, Au 

 psaní slabik krátkých i 

dlouhých 

 opis, přepis písmen a 

slabik 

 psaní slov se snadným 

hláskovým složením 

 diktát písmen, slabik, 

slov 

 psát číslice  

 

 Pv – práce s drobným 

materiálem,montážní a 

demontážní  

 Vv – výtvarné práce 

v materiálu  

 

 

Ma- psaní číslic 
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Předmět: Psaní  Ročník: 6.   Počet hodin: 2 

  

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 dodržovat správné 

držení psacího náčiní  

 dodržovat správné 

sezení při psaní 

zvládat potřebné 

hygienické, pracovní a 

estetické návyky 

 spolupracovat při 

rozvoji jemné motoriky, 

nácviku uvolňovacích 

cvičení 

  rozvoj jemné 

motoriky,  

 rozvoj grafomotoriky a 

pohybové koordinace 

 uvolňovací cvičení, 

průpravné cviky-volíme 

podle probíraných 

písmen 

 zdokonalování 

správného držení psacího 

náčiní 

 alternativní nácvik 

psaní 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 

 

 

 nacvičovat 

grafomotorická cvičení- 

pokusit se zvládnout 

uvolněný plynulý pohyb  

 nacvičovat uvolňovací 

cvičení  

  správné držení psacího 

náčiní 

 automatizace psacího 

pohybu, plynulost psaní, 

vzdálenost mezi písmeny 

a slovy 

 zmenšování řádků 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení s říkankami 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- netradiční techniky, 

psaní do písku, krupice, 

prstové barvy 

 

 vyvodit písmena podle 

obrázků 

 psát hůlkovým písmem 

pokud nezvládá  

písmo psací-R,Č,H,Z,Ž 

 psát slabiky, jednoduchá 

slova, umět napsat své 

jméno-hůlkovým písmem 

pokud nezvládá písmo 

psací  

 psát malá psací písmena 

a některá velká-r,R, č, 

Č,h,H,ž,Ž,Z 

 nacvičit spojování 

probraných písmen do 

slabik, jednoduchých slov  

 zvládat opis, přepis 

probraných písmen, slabik 

a slov se snadným 

hláskovým složením 

 zvládat diktát písmen, 

slabik, jednoduchých slov 

 zvládat psaní probraných 

číslic 

 psaní hůlkového písma 

pokud žák nezvládne 

písmo psací 

 nácvik malých psacích 

písmen souběžně 

s nácvikem čtení 

 psaní velkých písmen 

tvarově podobných 

malým (pokud žáci 

zvládnou) 

 psaní písmen-

r,R,č,Č,h,H,Z,ž,Ž, 

 psaní slabik krátkých i 

dlouhých 

 opis, přepis písmen a 

slabik 

 psaní slov se snadným 

hláskovým složením 

 diktát písmen, slabik, 

slov 

 psát číslice 

  

 

 Pv – práce s drobným 

materiálem,montážní a 

demontážní  

 Vv – výtvarné práce 

v materiálu  

 

 

Ma- psaní číslic 
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Předmět: Psaní  Ročník: 7.   Počet hodin: 2 
 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 dodržovat správné 

držení psacího náčiní  

 dodržovat správné 

sezení při psaní 

zvládat potřebné 

hygienické, pracovní a 

estetické návyky 

 spolupracovat při 

rozvoji jemné motoriky, 

nácviku uvolňovacích 

cvičení 

  rozvoj jemné 

motoriky,  

 rozvoj grafomotoriky a 

pohybové koordinace 

 uvolňovací cvičení, 

průpravné cviky-volíme 

podle probíraných 

písmen 

 zdokonalování 

správného držení psacího 

náčiní 

 alternativní nácvik 

psaní 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení 

 

 

 

 nacvičovat 

grafomotorická cvičení- 

pokusit se zvládnout 

uvolněný plynulý pohyb  

 

 

 

 

  

  správné držení psacího 

náčiní 

 automatizace psacího 

pohybu, plynulost psaní, 

vzdálenost mezi písmeny 

a slovy 

 zmenšování řádků 

 zvyšování kvality a 

rychlosti písma 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

Hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- netradiční 

techniky, psaní do písku, 

krupice, prstové barvy 

 

psát hůlkovým písmem 

pokud nezvládá  

písmo psací-

F,G,CH,Ř,U,E,I,J,K,P,B 

 psát slabiky, jednoduchá 

slova, umět napsat své 

jméno-hůlkovým písmem 

pokud nezvládá písmo 

psací  

 psát malá a některá 

velká psací písmena- 

f,g,ch,Ch,ř,Ř,E,I,Y,K,P,B 

 nacvičit spojování 

probraných písmen do 

slabik, jednoduchých slov  

 zvládat opis, přepis 

probraných písmen, slabik 

a slov se snadným 

hláskovým složením, 

jednoduchých vět 

 zvládat diktát písmen, 

slabik, jednoduchých slov 

 podepsat se psacím 

písmem 

 zvládat psaní 

probraných číslic 

 psaní hůlkového písma 

pokud žák nezvládne 

písmo psací 

 nácvik malých psacích 

písmen souběžně 

s nácvikem čtení 

 dokončení nácviku 

písmen-

f,g,ch,Ch,ř,Ř,E,I,Y,K,P,B 

 psaní slabik krátkých i 

dlouhých 

 opis, přepis písmen a 

slabik,slov a 

jednoduchých vět 

 diktát písmen, slabik, 

slov 

 opis, přepis slov a vět 

s di,ti,ni,dy,ty,ny,dě,tě,ně

,bě,pě,vě,mě 

 napsat vlastní jméno a 

příjmení,datum narození, 

adresu 

 psát číslice  

 

 Pv - práce s drobným 

materiálem,montážní a 

demontážní  

 Vv - výtvarné práce 

v materiálu  

 

 

Ma- psaní číslic 
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Předmět: Psaní  Ročník: 8.   Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 dodržovat správné 

držení psacího náčiní  

 dodržovat správné 

sezení při psaní 

zvládat potřebné 

hygienické, pracovní a 

estetické návyky 

 spolupracovat při 

rozvoji jemné motoriky, 

nácviku uvolňovacích 

cvičení 

  rozvoj jemné 

motoriky,  

 rozvoj grafomotoriky a 

pohybové koordinace 

 uvolňovací cvičení, 

průpravné cviky-volíme 

podle probíraných 

písmen 

 zdokonalování 

správného držení psacího 

náčiní 

 alternativní nácvik 

psaní 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení 

 

 

 

 nacvičovat 

grafomotorická cvičení- 

pokusit se zvládnout 

uvolněný plynulý pohyb  

  

 

  správné držení psacího 

náčiní 

 automatizace psacího 

pohybu, plynulost psaní, 

vzdálenost mezi písmeny 

a slovy 

 zmenšování řádků 

 zvyšování kvality a 

rychlosti písma 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem-model. 

hmota, provázky-tvary 

písmen 

 Vv- netradiční techniky, 

psaní do písku, krupice, 

prstové barvy 

 

 psát hůlkovým písmem 

pokud nezvládá  

písmo psací- 

T,F,S,Š,L,D,G,CH 

 psát slabiky, jednoduchá 

slova, umět napsat své 

jméno-hůlkovým písmem 

pokud nezvládá písmo 

psací  

 psát malá a některá 

velká psací písmena- 

T,F,S,Š,L,D,G,Ch 

 nacvičit spojování 

probraných písmen do 

slabik, jednoduchých slov  

 zvládat opis, přepis 

probraných písmen, slabik 

a slov se snadným 

hláskovým složením, 

jednoduchých vět 

 podepsat se psacím 

písmem 

 zvládat psaní 

probraných číslic 

 psaní hůlkového písma 

pokud žák nezvládne 

písmo psací 

 nácvik malých psacích 

písmen souběžně 

s nácvikem čtení 

 dokončení nácviku 

písmen- 

T,F,S,Š,L,D,G,Ch 

 psaní slabik krátkých i 

dlouhých 

 opis, přepis písmen a 

slabik,slov a 

jednoduchých vět 

 diktát písmen, slabik, 

slov 

 opis, přepis slov a vět 

s di,ti,ni,dy,ty,ny,dě,tě,ně

,bě,pě,vě,mě 

 napsat vlastní jméno a 

příjmení, datum 

narození, adresu 

 nácvik psaní jména a 

příjmení rodičů, jména 

sourozenců 

 psát číslice  

 

 Pv - práce s drobným 

materiálem,montážní a 

demontážní  

 Vv - výtvarné práce 

v materiálu  

 

 

Ma- psaní číslic 
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Předmět: Psaní  Ročník: 9   Počet hodin: 2 
 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

 dodržovat správné 

držení psacího náčiní  

 dodržovat správné 

sezení při psaní 

zvládat potřebné 

hygienické, pracovní a 

estetické návyky 

 spolupracovat při 

rozvoji jemné motoriky, 

nácviku uvolňovacích 

cvičení 

  uvolňovací cvičení, 

průpravné cviky-volíme 

podle probíraných 

písmen 

 zdokonalování 

správného držení psacího 

náčiní 

 alternativní nácvik 

psaní 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení 

 

 

 

  pokusit se zvládnout 

uvolněný plynulý pohyb  

 dokončit nácvik psaní 

písmen 

 dbát na čitelný písemný 

projev 

  

  správné držení psacího 

náčiní 

 automatizace psacího 

pohybu, plynulost psaní, 

vzdálenost mezi písmeny 

a slovy 

 zmenšování řádků 

 zvyšování kvality a 

rychlosti písma, 

sebekontrola napsaného, 

úprava psaného textu 

Z,Př,ZF,ZCh-úprava 

psaného textu 

 

 

 Pv-práce 

v domácnosti-

jednoduché recepty a 

návody 

  Vv- netradiční 

techniky 

 

 

 psát hůlkovým písmem 

pokud nezvládá  

písmo psací- X,W,Y 

 psát slabiky, jednoduchá 

slova, umět napsat své 

jméno-hůlkovým písmem 

pokud nezvládá písmo 

psací  

 psát malá a některá 

velká psací písmena- 

x,X,w,W,Y 

 nacvičit spojování 

probraných písmen do 

slabik, jednoduchých slov  

 zvládat opis, přepis, 

diktát probraných písmen, 

slabik a slov se snadným 

hláskovým složením, 

jednoduchých vět a 

jednoduchý text 

 zvládnout napsat nebo 

opsat běžné písemnosti-

přání, pohlednici 

 podepsat se psacím 

písmem 

 zvládat psaní 

probraných číslic podle 

nápovědy 

 psaní hůlkového písma 

pokud žák nezvládne 

písmo psací 

 nácvik malých psacích 

písmen souběžně 

s nácvikem čtení 

 nácviku písmen- 

x,X,w,W,Y 

 psaní slabik krátkých i 

dlouhých 

 opis, přepis písmen a 

slabik,slov a 

jednoduchých vět 

 diktát písmen, slabik, 

slov, jednoduchých vět 

 napsat přání, 

pohlednici, krátký dopis 

podle vzoru,jednoduchý 

dotazník 

 napsat vlastní jméno a 

příjmení, datum 

narození, adresu 

 nácvik psaní jména a 

příjmení rodičů, jména 

sourozenců 

 psát číslice i podle 

nápovědy 

 psaní pomocí PC  

 

 Pv - práce s drobným 

materiálem,montážní a 

demontážní  

 Vv - výtvarné práce 

v materiálu  

 

 

Ma- psaní číslic 

I-psaní na PC 

 ZCh-opis symbolů 

ZF- nápisy, symboly 

vyjadřující nebezpečí 
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Předmět: Psaní  Ročník: 10.   Počet hodin: 2 
 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

 dodržovat správné 

držení psacího náčiní  

 dodržovat správné 

sezení při psaní 

zvládat potřebné 

hygienické, pracovní a 

estetické návyky 

 spolupracovat při 

rozvoji jemné motoriky, 

nácviku uvolňovacích 

cvičení 

  uvolňovací cvičení, 

průpravné cviky-volíme 

podle probíraných 

písmen 

 zdokonalování 

správného držení psacího 

náčiní 

 alternativní nácvik 

psaní 

 Hv – vokální a 

instrumentální činnosti 

 Řv- grafomotorická 

cvičení 

 

 

 

  pokusit se zvládnout 

uvolněný plynulý pohyb  

 dokončit nácvik psaní 

písmen 

 dbát na čitelný písemný 

projev 

  

  správné držení psacího 

náčiní 

 automatizace psacího 

pohybu, plynulost psaní, 

vzdálenost mezi písmeny 

a slovy 

 zmenšování řádků 

 zvyšování kvality a 

rychlosti písma, 

sebekontrola napsaného, 

úprava psaného textu 

Z,Př,ZF,ZCh-úprava 

psaného textu 

 

 

 Pv-práce 

v domácnosti-

jednoduché recepty a 

návody 

  Vv- netradiční 

techniky 

 

 

 psát hůlkovým písmem 

pokud nezvládá  

písmo psací- X,W,Y 

 psát slabiky, jednoduchá 

slova, umět napsat své 

jméno-hůlkovým písmem 

pokud nezvládá písmo 

psací  

 psát malá a některá 

velká psací písmena- 

x,X,w,W,Y,q,Q 

 nacvičit spojování 

probraných písmen do 

slabik, jednoduchých slov  

 zvládat opis, přepis, 

diktát probraných písmen, 

slabik a slov se snadným 

hláskovým složením, 

jednoduchých vět a 

jednoduchý text 

 zvládnout napsat nebo 

opsat běžné písemnosti-

přání, pohlednici 

 podepsat se psacím 

písmem 

 zvládat psaní 

probraných číslic podle 

nápovědy 

 psaní hůlkového písma 

pokud žák nezvládne 

písmo psací 

 nácvik malých psacích 

písmen souběžně 

s nácvikem čtení 

 nácviku písmen- 

x,X,w,W,Y,q,Q 

 psaní slabik krátkých i 

dlouhých 

 opis, přepis písmen a 

slabik,slov a 

jednoduchých vět 

 diktát písmen, slabik, 

slov, jednoduchých vět 

 napsat přání, 

pohlednici, krátký dopis 

podle vzoru,jednoduchý 

dotazník 

 napsat vlastní jméno a 

příjmení, datum 

narození, adresu 

 nácvik psaní jména a 

příjmení rodičů, jména 

sourozenců 

 psát číslice i podle 

nápovědy 

 psaní pomocí PC  

 

 Pv - práce s drobným 

materiálem,montážní a 

demontážní  

 Vv - výtvarné práce 

v materiálu  

 

 

Ma- psaní číslic 

I-psaní na PC 

 ZCh-opis symbolů 

ZF- nápisy, symboly 

vyjadřující nebezpečí 
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6.3 JAZYKOVÁ KOMUNIKACE – ŘEČOVÁ VÝCHOVA  
 

Charakteristika vzdělávacího oboru  

 

Vzdělávací obor Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka 

v jeho mluvené podobě, na správné a srozumitelné vyjadřování a rozvíjí komunikační 

dovednosti žáků, které jsou předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální 

integrace a jejich dalšího vzdělávání.  

Vzhledem k individuálně variabilním schopnostem je nezbytné rozvíjení a budování řeči 

přiměřeně věku a schopnostem jednotlivých žáků.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k:  

 rozvíjení řečových schopností a myšlení  

 srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou a kultivovanému projevu v 

běžných situacích  

 dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů  

 zvládání orientace v jednoduchých textech různého zaměření  

 získávání zájmu o čtení a rozvíjení schopnosti reprodukovat snadný krátký text  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu ŘEČOVÁ VÝCHOVA  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu  

 

 vyučuje se v 1. až 6. ročníku po dvou vyučovacích hodinách a v 7. až 10. ročníku po 

jedné vyučovací hodině  

 pravidla komunikace (oslovení, poděkování)  

 rozšíření a upevnění slovní zásoby v běžně používaných tématech  

 pokus o nápravu komunikačních poruch  

 

Průřezová témata: OSV  

 

Klíčové kompetence získávané žákem ve vzdělávacím oboru Řečová výchova:  

 

kompetence komunikativní  

 komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

 rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností  

 vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem  

 chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály  

 využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 
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kompetence sociální a personální  

 má základní představu o vztazích mezi lidmi  

 orientuje se v prostředí, ve kterém žije  

 uplatňuje základní návyky společenského chování  

 navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi  

 uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby  

 

kompetence pracovní  

 má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních 

činnostech  

 pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly 

 přijímá posouzení výsledků své práce 
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Předmět: Řečová výchova Ročník: 1. - 3.   Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 reprodukovat jednoduché 

básničky a říkanky 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpovídat na otázky 

slovem, větou 

 

 

 

 

 

 dokázat se koncentrovat 

na poslech pohádek a 

krátkých příběhů 

 

 

 

 

 reprodukovat krátký text 

podle otázek 

 dechová cvičení-nácvik 

výdechu, nádechu,držení 

těla,dechová výdrž 

 hlasová cvičení-nácvik 

mluvního i pěveckého 

projevu, tvoření hlasu, 

měkkého hlasového začátku, 

rozvoj hlasové zvučnosti, 

síly a barevnosti 

 artikulační cvičení-cvičení 

na rozvoj pohyblivosti 

řečových orgánů rtů, dolní 

čelisti, jazyka a měkkého 

patra, automasáž mluvidel, 

orofaciální stimulace 

 rytmický doprovod říkanek 

s pohybem, rozpočitadla 

 nácvik říkanek s 

grafomotorikou 

 rozvoj intonačních 

schopností 

 rozvoj slovní zásoby, 

odpovědi na otázky 

 správná výslovnost, 

edukace a reedukace řeči 

 rozvoj fonematického 

sluchu-fonematické vnímání 

a napodobování zvuků 

 rozvoj preverbálních 

dovedností-oční kontakt, 

pozornost, napodobování 

 rozlišování prvků řeči-

rozdíly v délce, tempu 

přízvuku zvuků, slov a 

slovních spojení 

  koncentrace pozornosti při 

předčítání krátkého textu, 

poslech 

 řazení zvuků a činností 

podle pokynů 

 dramatizace pohádek a 

říkanek 

 

 

 

 Čt-říkadla, pohádky 

 Tv - činnosti 

ovlivňující úroveň 

pohybových 

dovedností -relaxační 

činnosti, pobyt v 

přírodě 

 

 

 

 

 

 Pv -  práce 

s drobným materiálem 

 

 Hv-vokální a 

instrumentální 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - 

Komunikace 
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Předmět: Řečová výchova Ročník: 4. - 6.   Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 reprodukovat krátké texty 

podle jednoduché osnovy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 vyprávět zhlédnutý 

filmový nebo divadelní 

příběh podle návodných 

otázek 

 

 

 vyprávět jednoduchý 

příběh podle obrázků 

 

 

 popsat osoby, předměty 

podle reálu nebo 

vyobrazení za pomoci 

doprovodných otázek 

 

 domluvit se v běžných 

situacích 

 

 zvládat slovní formy 

společenského styku  

dramatizovat jednoduchý 

krátký příběh z oblasti 

žákům blízké 

  

 dechová cvičení-

prohloubené dýchání, zvládání 

správného nádechu a výdechu 

při mluvení, technika dýchání 

při mluvním projevu 

 hlasová cvičení-hlasová 

hygiena, uvolnění, intenzita 

hlasu, barva,výška, výrazová 

mimika,gestikulace 

  artikulační cvičení-motorika 

mluvidel 

 reprodukce a dramatizace 

jednoduchých příběhů, 

pohádek 

 přednes krátké básničky 

 hádanky 

 rozvoj fonematického 

sluchu-fonematická analýza 

slov 

 rozšíření slovní zásoby 

 vyprávění podle zadaných 

otázek 

 reprodukce a dramatizace 

příběhů 

 vyprávění podle dané 

osnovy 

 alternativní a augmentativní 

způsoby komunikace 

 intonace a správná 

výslovnost 

 edukace a reedukace řeči 

 rozvoj komunikace jako 

prostředku pro orientaci 

v sociálních situacích 

 pravidla slušného chování, 

pozdrav, prosba, poděkování 

 dramatizace zhudebněné 

říkanky 

 dramatizace písniček, 

známých pohádek  

 

 

 

 Čt-básničky, říkadla 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví -

relaxační činnosti 

 

 Pv -  práce 

montážní a 

demontážní-skládání 

puzzlí 

 

 Hv-poslechové 

činnosti, vokálně 

instrumentální 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví -

relaxační činnosti 

 

OSV - 

Komunikace 
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Předmět: Řečová výchova Ročník: 7. -10.   Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

dosáhnout srozumitelného 

mluveného projevu, širší 

slovní zásoby, snažit se o 

zřetelnou výslovnost 

  

 

 

 

 

 

 používat jednoduché věty 

se správnými gramatickými 

strukturami 

 

 

 dbát na kulturu mluveného 

projevu 

 

 

 

 

 komunikovat vhodně 

v běžných situacích a zvládat 

základní pravidla 

komunikace 

 

 

 

 dechová, hlasová a 

artikulační cvičení 

 správná výslovnost 

 edukace a reedukace řeči 

 rozvoj fonematického 

sluchu-analyticko-syntetická 

činnost-poznávání hlásek ve 

struktuře slova, vyčlenění 

hlásek ze slova, určení 

množství, pořadí a místa 

hlásek ve slově, záměna 

hlásek, znělosti, délek 

 diferenciační cvičení pro 

rozvoj zrakového vnímání 

 volba správné intonace, 

slovosledu, slovního a 

větného přízvuku, pauzy a 

tempa řeči 

 základní techniky 

mluveného projevu: správné 

dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost, slovní přízvuk, 

intonace 

 základní komunikační 

pravidla: oslovení, zahájení 

a ukončení dialogu, střídání 

rolí mluvčího a posluchače 

 modelové komunikační 

situace 

 formy společenského 

styku-zdvořilé vystupování, 

prosba, blahopřání, omluva, 

vzkaz 

 konverzační cvičení-

zásady komunikace mezi 

lidmi, umění naslouchat, 

sdělit svůj názor  

 

 

 

 Čt-básničky, říkadla 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví -

relaxační činnosti 

 

 Pv -  práce montážní 

a demontážní-

skládání puzzlí 

 

 Hv-poslechové 

činnosti, vokálně 

instrumentální 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví -

relaxační činnosti 

 

OSV - 

Komunikace 

 

 popsat děje, jevy a osoby 

na obrázcích 

 

 

 vyprávět vlastní zážitky a 

popsat své pocity 

 

 

 

 převyprávět vyslechnutý, 

jednoduchý příběh, 

divadelní nebo filmové 

představení 

 dramatizovat jednoduchý 

 koncentrační cvičení, 

výchova k naslouchání, 

zpřesňování slovní zásoby, 

vhodné pojmenování 

 rozvoj slovní zásoby, 

mluvní pohotovosti 

  alternativní způsoby 

komunikace 

 mimojazykové prostředky-

mimika, gesta 

 tvorba otázek a odpovědí 

 vyprávění za řízené 

nápovědy učitele 

 koncentrační cvičení, 

 

 

 Řv-hry na rozvoj 

sluchové analýzy a 

syntézy 

 

 

 

 

 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

OSV - 

Komunikace 
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příběh nebo pohádku výchova k naslouchání, 

zpřesňování slovní zásoby, 

vhodné pojmenování 

 dramatizace písniček, 

známých pohádek 

 reprodukce a dramatizace 

podle jednoduché osnovy 

(relaxační činnosti) 

 Vv - kresba 

 Čt-literární výchova 

 



62 

6.4 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE  
 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na praktických činnostech a 

dovednostech, které žáci nejčastěji využijí v běžném životě, posiluje schopnost logického 

myšlení a prostorové představivosti. Žáci se seznamují se základními matematickými pojmy, 

symboly, postupy a způsoby jejich užití. Učí se používat matematické pomůcky včetně 

kalkulátoru. Matematika prolíná celým základním vzděláváním, učí je dovednostem a 

praktickým činnostem využitelným v praktickém životě.  

Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení dovedností z geometrie. Žáci 

poznávají základní geometrické tvary a tělesa, učí se pečlivosti a přesnosti při měření.  

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na 

tématické okruhy: Řazení a třídění předmětů; Čísla a početní operace; Závislosti, vztahy 

a práce s daty; Základy geometrie.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

  osvojování a chápání matematických postupů, zvládnutí základních matematických 

dovedností 

  rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací  

  používání matematických symbolů  

 rozvíjení samostatnosti, vytrvalosti a koncentrace pozornosti  

  vytváření prostorové představivosti  

 uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (měření, porovnávání 

velikostí, manipulace s penězi)  

 rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů  

  zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích dovedností 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  MATEMATIKA  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

  

 vyučuje se v 1. a 2. ročníku po třech hodinách, ve 3. a 4. ročníku po dvou hodinách, v 

5. a 6. ročníku po třech hodinách a v 7. až 10. ročníku po čtyřech hodinách týdně  

 žáci získají základní poznatky o čísle, množství, číselné řadě  

 žáci jsou vedeni k uplatnění matematických znalostí a dovedností v praktickém životě  

 žáci se naučí měřit, porovnávat velikosti a manipulovat s penězi  

 

Průřezová témata: OSV  
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Klíčové kompetence získávané žákem ve vzdělávacím oboru Matematika:  

 

kompetence k učení  

 používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky  

 používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života  

 uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 

kompetence k řešení problémů  

 překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

 řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastní zkušenosti  

 vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností  

 

kompetence pracovní  

 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních 

činnostech,  

 pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly. 
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Předmět: Matematika  Ročník: 1.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

  číst, psát a používat 

číslice v oboru do 2,  

   orientovat se na číselné 

ose 

 sčítat a odčítat v oboru 

do 2 s pomocí  

   znázornění 

 ovládat matematické 

pojmy  +, -, = a  

   provádět jejich zápis 

 porovnávat množství a 

vytvářet soubory  

   podle daných kritérií 

v oboru do 2 

 ovládat matematické 

pojmy   ,    a provádět  

   jejich zápis 

 rozkládat čísla v oboru 

do 2, dočítání     

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

 obor přirozených čísel do 

2 

 orientace na číselné ose 

 sčítání a odčítání čísel 

v oboru do 2 

 porovnávání čísel 

v oboru do 2 

 zápis a rozklad čísel 

v oboru do 2 

 jednoduché slovní úlohy 

vedoucí k  

   jednomu početnímu 

výkonu 

 manipulační činnosti 

 numerace do 5 

 

 

 

 Pv – práce s drobným 

materiálem - 

modelování (číslice) 

 Řv-říkadla 

 

 

 

 

 při manipulaci 

s předměty, obrázky  

    používat výrazy nad, 

pod,  

    před, za nahoře, dole 

 orientovat se v prostoru 

ve vztahu  

    k vlastnímu tělu 

 určovat pojmy první, 

poslední  

 modelovat jednoduché 

situace podle  

    pokynů s využitím 

pomůcek 

 doplňovat do 

jednoduché tabulky,  

    schématu, doplňovat 

posloupnosti čísel  

    v oboru do 5 

 uplatňovat 

matematické znalosti při 

manipulaci s drobnými 

mincemi oboru do 2 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

 úlohy na orientaci 

v prostoru a čase 

 manipulační 

činnosti s konkrétními  

    předměty, obrázky 

 manipulační 

činnosti 

 číselná řada, 

sčítání, odčítání - využití  

    tabulek 

 slovní úlohy 

s použitím platidel 

 modelové situace 

– hry na obchod,… 

  

 

 

 orientovat se 

v pojmech všechno 

– nic, hodně – 

málo, stejně – více 

– méně 

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ 

PŘEDMĚTŮ 
 

 úlohy na orientaci 

v množství:všechno-nic, 

hodně – málo, stejně-

méně-více 

Prv- roční období 
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 orientovat se 

v prostoru – nad, pod, 

před,za 

 

 řadit předměty 

v prostoru zleva 

doprava 

 třídit předměty podle 

velikosti, barvy 

 úlohy na orientaci 

v prostoru : pod, nad, 

před 

 řazení různých 

předmětů zleva doprava 

 tvoření skupin prvků 

 třídění podle různých 

kritérií 

 

Pv- práce s drobným 

materiálem 

 

 poznávat  

základní geometrické 

tvary 

    v okolí 

 

 rozlišovat základní 

geometrické tvary na 

různých předmětech 

 porovnávat 

délku různých 

předmětů 

ZÁKLADY GEOMETRIE 

 poznávání základních 

geometrických tvarů 

pomocí stavebnice – 

trojúhelník,  

    čtverec, obdélník, kruh 

 poznávání základních  

geometrických tvarů na 

skutečných předmětech 

 porovnávání délky 

předmětů dle skutečné 

velikosti 
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Předmět: Matematika  Ročník: 2.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 číst, psát a 

používat číslice 

v oboru do 4,  

    orientovat se na číselné 

ose 1-7 

 sčítat a odčítat 

v oboru do 4 s pomocí  

    znázornění 

 ovládat 

matematické pojmy +, 

-, = a  

    provádět jejich zápis 

 porovnávat 

množství a vytvářet 

soubory  

    podle daných kritérií 

v oboru do 10 

 ovládat 

matematické pojmy   a 

provádět  

    jejich zápis 

 rozkládat čísla 

v oboru do 4, dočítat     

 psát podle diktátu 

čísla do 4 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

 obor přirozených čísel 

do 4 

 orientace na číselné ose 

1-7 

 sčítání a odčítání čísel 

v oboru do 4 

 porovnávání čísel 

v oboru do 4 

 zápis a rozklad čísel 

v oboru do 4 

 manipulační činnosti 

 jednoduché slovní 

úlohy na využití vztahu  

    o n - více, o n-méně 

 

 diktát čísel 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 při manipulaci 

s předměty, obrázky  

    používat výrazy  

    nahoře, dole, vpředu, 

vzadu 

 orientovat se 

v prostoru ve vztahu  

    k vlastnímu tělu 

 modelovat 

jednoduché situace 

podle  

    pokynů a používat 

soubor krychlí 

 doplňovat do 

jednoduché tabulky,  

    schématu, doplňovat 

posloupnosti čísel  

 uplatňovat 

matematické znalosti 

při manipulaci 

s mincemi do 4 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

 úlohy na orientaci 

v prostoru a čase 

 manipulační činnosti s 

konkrétními  

    předměty, obrázky 

 číselná řada, sčítání, 

odčítání - využití  

    tabulek 

 sčítání a odčítání, 

manipulace s penězi 
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 orientovat se na 

obrázku v pojmech 

:všechno –nic, 

málo- hodně, stejně-

více-méně 

 orientovat se 

v prostoru .nahoře-

dole 

 řadit předměty 

v prostoru zleva –

doprava 

 třídit předměty 

podle tvaru 

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ 

PŘEDMĚTŮ 

 

 orientace v množství 

více-méně- stejně, 

málo-hodně, nic-

všechno 

 úlohy na orientaci 

v prostoru:nahoře-dole 

 řazení různých 

předmětů zleva 

doprava 

 tvoření skupin podle 

prvků 

 třídění podle 

různých kritérií 

 Vv-kresba, 

výtvarné práce v 

materiálu 

 

 

 

 poznat a 

pojmenovat 

základní 

geometrické  

    tvary 

 rozlišovat 

základní 

geometrické tvary 

na různých předmětech 

 porovnávat 

délku různých 

předmětů 

ZÁKLADY GEOMETRIE 

 

 základní geometrické tvary 

– trojúhelník,  

    čtverec, obdélník, kruh 

 rozlišovat základní 

geometrické tvary 

na různých předmětech 

 porovnávání délky různých 

předmětů 

 rozlišování a třídění 

předmětů.kratší-delší 

 Vv-mozaiky  

 
 



68 

Předmět: Matematika  Ročník: 3.   Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 číst, psát a používat 

číslice v oboru 0-5,  

    orientovat se na číselné 

ose do 10 

 numerace do 10 

 sčítat a odčítat v oboru 

do 5 s pomocí  

    znázornění, zvládat 

početní spoje s 0 

 ovládat matematické 

pojmy +, - , = a  

    provádět jejich zápis 

 ovládat matematické 

pojmy, a provádět  

    jejich zápis 

 rozkládat čísla v oboru 

do 5, dočítat    

 diktát čísel do 5 i 0 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

 obor přirozených čísel 

do 5 

 orientace na číselné ose 

do 10 

 sčítání a odčítání čísel 

v oboru do 5 

 porovnávání čísel 

v oboru do 5 

 zápis a rozklad čísel 

v oboru do 5 

 manipulační činnosti 

 jednoduché slovní 

úlohy na využití vztahu  

    o n- více, o n -méně 

 

 diktát čísel do 5 i 0 

 

·Psaní-číslice 

 

 

 

 

 

 používat výrazy pod, 

nad, před, za, nahoře, 

dole, vpředu, vzadu 

 orientovat se v prostoru 

ve vztahu  

    k vlastnímu tělu 

 modelovat jednoduché 

situace podle  

    pokynů s využitím 

stavebnice 

 doplňovat do 

jednoduché tabulky,  

    schématu, doplňovat 

posloupnosti čísel  

    v oboru do 10 

 uplatňovat matematické 

znalosti při  

    manipulaci s drobnými 

mincemi do 5 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

 úlohy na orientaci 

v prostoru a čase 

 manipulační činnosti s 

konkrétními  

    předměty, obrázky 

 manipulační činnosti 

 číselná řada, sčítání, 

odčítání - využití    

    tabulek 

 sčítání a odčítání, 

manipulace s penězi 

 

·Pr-lidské tělo  

 

 

 orientovat se v prostoru 

i na obrázku v pojmech 

.malý-velký, dlouhý-

krátký, široký –úzký 

 orientovat se v prostoru 

. nahoře-dole 

 řadit předměty zleva 

doprava 

 třídit předměty podle 

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ 

PŘEDMĚTŮ 

 

 úlohy na orientaci ve 

velikosti: malý-velký, 

dlouhý – krátký, široký-

úzký 

 úlohy na orientaci 

v prostoru – vedle, na 

začátku, na konci 

 řazení různých předmětů 

· Prv-lidské tělo  
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obsahu zleva doprava 

 tvoření skupin prvků 

 třídění podle různých 

kritérií 

 

 

 poznat a pojmenovat 

základní geometrické  

    tvary 

 rozlišovat základní 

geometrické tvary 

 porovnávat délku 

různých předmětů 

kratší-delší 

 

ZÁKLADY 

GEOMETRIE 

 

 základní geometrické 

tvary – trojúhelník,  

    čtverec, obdélník, kruh 

 rozlišovat základní 

geometrické tvary 

 porovnávání délky 

různých předmětů 

 

 rozlišování a třídění 

předmětů kratší-delší 

 

 

 Pv – práce 

s drobným 

materiálem (rovinné 

útvary) 

 Prv – místo, kde 

žijeme – škola, cesta 

do školy, dopravní 

výchova (rovinné 

útvary – dopravní 

značky) 
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Předmět: Matematika  Ročník: 4.   Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 číst, psát a používat 

číslice v oboru do 10, 

orientovat se na číselné ose 

do 10 

 porovnávat čísla v oboru 

do 10, rozklad 

 sčítat a odčítat 

s názorem v oboru do 10 

 psát a číst číslice 

v oboru do 10 

 zvládat snadné příklady 

v oboru do 10 

 tvořit a zapisovat 

jednoduché příklady 

v oboru do 10 podle diktátu 

 řešit jednoduché slovní 

úlohy z praktického života 

v oboru do 10 

 umět používat 

kalkulátor v oboru do 10 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

 obor přirozených čísel 

do 10 

 orientace na číselné 

ose 

 porovnávání čísel 

v oboru do 10 

 sčítání a odčítání čísel 

v oboru do 10 

 jednoduché slovní 

úlohy  

 jednoduché slovní 

úlohy na využití vztahu  

    o n- více, o n-méně 

 rozklad čísel 

 psát číslice v oboru do 

10 

 používat kalkulátor při 

kontrole výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 určit čas s přesností na 

celé hodiny 

 seznámení s jednotkami 

hmotnosti(vážení) 

 doplňovat do 

jednoduché tabulky,  

    schématu čísel do 10 

 uplatňovat matematické 

znalosti při  

    manipulaci s drobnými 

mincemi 

 řešit jednoduché  úlohy 

s využitím platidel 

ZÁVISLOSTI, 

VZTAHY A PRÁCE 

S DATY 

 

 úlohy na orientaci 

v prostoru a čase 

 manipulační činnosti 

 jednotky hmotnosti  

 tabulky, schémata 

 manipulační činnosti, 

hry 

 manipulace s   

    penězi 

 

 

 Tv – činnosti 

ovlivňující úroveň 

pohybových 

dovedností ( měření 

a posuzování 

pohybových 

dovedností) 

 

 

 

 

 

 

 kreslit křivé a přímé 

čáry 

 poznat rozdíl mezi 

čárou a přímkou 

 porovnávat délku 

předmětů 

ZÁKLADY 

GEOMETRIE 

 

 kreslení křivých a 

přímých čar 

 porovnávání různé 

délky předmětů 

 

 

 Vv – grafika – 

dekorativní technika 

(rytmické střídání 

geometrických 

tvarů) 

 Prv – člověk a jeho 

zdraví – osobní 

bezpečí – dopravní 

výchova (tvary 

dopravních značek) 

 

 

 orientovat se v pojmech 

menší – větší 

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ 

PŘEDMĚTŮ 

 úlohy na orientaci 

 

 Pv – práce 

s drobným 
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 rozlišovat vlevo – 

vpravo 

 orientovat se na ploše a 

v prostoru 

 porovnávat množství a 

tvořit skupiny prvků do 

10,určovat kvantitativní 

vztahy 

 třídit prvky podle 

skupin 

 přiřazovat předměty 

podle číselné řady v oboru 

do 10 

menší – větší 

 úlohy na orientaci 

v prostoru. Vlevo-

vpravo, uprostřed 

 orientovat se na 

ploše a v prostoru 

 tvoření různých 

skupin o daném 

počtu prvků 

 porovnávání 

množství v oboru 

do 10 

 používání mincí 1, 

2, 5, 10 Kč 

 vztahy větší-

menší-roven 

 tvoření skupin 

prvků 

 třídění podle 

různých kritérií 

materiálem 

(pomůcka – 

stolní hra) 
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Předmět: Matematika  Ročník: 5.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 číst, psát a 

používat číslice 

v oboru do  

    20, orientovat se na 

číselné ose do 20 

 sčítat a odčítat 

s názorem  

v oboru do 20  

 rozklad čísla do 

10       

 psát a číst číslice 

v oboru do 20 

 zvládnout snadné 

příklady v oboru 

do 20 

 tvořit a zapisovat  

jednoduché 

příklady v oboru 

do 20 bez 

přechodu přes 10 

podle diktátu 

     

 umět používat  

kalkulátor v oboru 

do 20 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

 obor přirozených 

čísel do 20 

 orientace na 

číselné ose 

 porovnávání čísel 

v oboru do 20 

 sčítání a odčítání 

s názorem v oboru 

do 20 

 rozklad čísel 

v oboru do 20 

 názorné zavedení 

sčítání a odčítání 

v oboru do 20 bez 

přechodu přes 

desítku  

 jednoduché slovní 

úlohy na využití 

vztahu  

    o n- více, o n-méně 

     v oboru do 20 

 jednoduché slovní 

úlohy na +, - 

v oboru do 20 bez 

přechodu přes 

desítku 

 používání 

kalkulátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 rozlišovat pojmy 

měsíc, den 

 jednotky délky 

(měření) 

 orientovat se a číst 

v jednoduché 

tabulce do 20 

 určit čas na celé 

hodiny, půlhodiny 

 uplatňovat 

matematické 

znalosti při 

manipulaci 

s drobnými 

mincemi 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

 jednotky délky 

(měření) 

 tabulky, schémata 

 manipulační 

činnosti, třídění, 

matematické  

    hry 

 práce s hodinami – 

celé, půl 

 sčítání a odčítání  

    manipulace s penězi 

 

 

 Tv – činnosti 

ovlivňující úroveň 

pohybových 

dovedností ( měření 

a posuzování 

pohybových 

dovedností) 

 

 

 

 

 

 rýsovat křivé a 

přímé čáry 

ZÁKLADY 

GEOMETRIE 

 

 rýsování křivých a 

 

 

 Vv – výtvarné 

práce 
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 poznat rozdíl mezi 

čárou a přímkou 

 používat pravítko 

při rýsování 

přímek 

 změřit délku 

předmětů pomocí 

různých měřidel 

přímých čar 

 rýsování přímek 

 měření délky 

předmětů pomocí 

různých měřidel 

 

 

 

v materiálu – 

modelování 

(tělesa) 

 Pv – práce 

montážní a 

demontážní 

(stavebnice – 

tělesa) 

 

 orientovat se 

v pojmech kratší -

delší 

 rozlišovat vlevo-

vpravo-uprostřed 

 orientovat se na 

ploše v obrázku 

 porovnávat 

množství a tvořit 

skupiny prvků 

v oboru do 20,  

určovat 

kvantitativní 

vztahy 

 tvořit skupiny 

prvků a třídit 

podle pořadí 

 přiřazovat 

předměty podle 

číselné řady 

v oboru do 20 

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ 

PŘEDMĚTŮ 

 úlohy na orientaci 

v pojmech:kratší-

delší 

 úlohy na orientaci 

v prostoru 

 orientace na ploše 

v obrázku 

 tvoření různých 

skupin o daném 

počtu prvků 

 porovnávání 

množství v oboru 

do 20 

 používání mincí 

 vztahy větší, 

menší, roven 

 tvoření skupin 

prvků 

 třídění podle 

pořadí 

 

 Inf – práce s 

internetem 
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Předmět: Matematika  Ročník: 6.   Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 porovnávat čísla a 

orientovat se na 

číselné ose 

v oboru do 100 

 číst, psát a 

zobrazovat čísla 

na číselné ose   

    do 100 

 rozkládat čísla do 

20  bez přechodu 

přes desítku 

 sčítat a odčítat 

s názorem do 20 

s přechodem přes 

desítku 

 zvládat snadné 

příklady v oboru 

do 100 po 

desítkách 

 tvořit a zapisovat 

jednoduché 

příklady v oboru 

do 20 

s přechodem přes 

desítku 

 řešit jednoduché 

slovní úlohy 

z praktického 

života oboru do 

20 s přechodem 

přes desítku 

 umět používat 

kalkulátor  

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

- celá čísla 

- sčítání a odčítání 

v oboru do100 po 

deseti 

 

 numerace do 100 

 porovnávání čísel 

 vyznačování na 

číselné ose 

 rozklad čísla 

 sčítání a odčítání 

v oboru do 20 

s přechodem přes 

desítku 

 jednoduché slovní 

úlohy +,- v oboru 

do 20 s přechodem 

přes desítku 

 používání 

kalkulátoru 

 Inf – výukové 

programy 

 

 

 

 

 rozlišovat pojmy 

rok, měsíc , den 

 jednotky času 

(práce s hodinami) 

 určit čas  

s přesností na celé 

, půlhodiny 

 užívat jednoduché 

tabulky 

 manipulace s 

penězi  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

 jednotky délky, 

hmotnosti a času 

 pojmy rok, 

měsíc,den 

      práce s hodinami 

       užívat tabulky 

       manipulace s penězi 

10 Kč do 100, 

mince do 20 

 

·Př-Lidé a čas 
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 rýsování přímky 

podle pravítka 

 poznat rozdíl 

mezi čárou a 

přímkou 

 používat pravítko 

při rýsování 

přímek 

 rýsovat a změřit 

délku přímé čáry 

pomocí pravítka  

ZÁKLADY 

GEOMETRIE 

 

 rýsování přímek 

podle pravítka 

 měření přímých 

čar podle pravítka 

 

 

 

 Tv – činnosti 

ovlivňující úroveň 

pohybových 

dovedností – 

atletika 

 Vv – výtvarné 

osvojování 

skutečnosti, 

prostorové vztahy 

 Vv – výtvarné 

umění a životní 

prostředí – prvky 

architektury 

 

 

 

 orientovat se 

v pojmech širší-

užší 

 rozlišovat vlevo, 

uprostřed 

 orientovat se na 

ploše v textu 

 porovnávat 

množství a tvořit 

skupiny prvků 

v oboru do 100, 

určovat 

kvantitativní 

vztahy 

 určovat skupiny 

prvků a třídit 

podle pořadí ve 

skupinách 

 přiřazovat 

předměty podle 

číselné řady 

v oboru do 100 

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ 

PŘEDMĚTŮ 

 

 úlohy na orientaci 

v pojmech .širší-

užší 

 úlohy na orientaci 

v prostoru 

 orientace na ploše 

v textu 

 tvoření různých 

skupin o daném 

počtu prvků 

 porovnávání 

množství v oboru 

do 100 

 používání mincí a 

bankovek 

 třídění podle 

pořadí ve 

skupinách 

 

 

 Inf-výukové 

programy  
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Předmět: Matematika  Ročník: 7.   Počet hodin: 4 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 číst, psát a používat 

číslice v oboru do 

100,  

 orientovat se na 

číselné ose  

 sčítat a odčítat 

písemně dvojciferná 

čísla do 100 bez 

přechodu přes 

desítku s použitím 

názoru  

 zapsat a řešit 

jednoduché slovní 

úlohy 

 zvládnout 

s názorem řady 

násobků čísel 2  

     

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

 obor přirozených 

čísel do 100 

 orientace na 

číselné ose 

 porovnávání 

čísel v oboru do 

100 

 sčítání a odčítání 

čísel v oboru do 

100 

 jednoduché 

slovní úlohy  

 jednoduché 

slovní úlohy na 

využití vztahu  

    o n- více, o n-méně 

 násobilka čísel 2 

 

 

 

OSV – Rozvoj 

schopností 

poznávání, řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 

 

 

 určit čas s přesností 

na čtvrthodiny 

 znát a užívat 

jednotky délky 

 doplňovat do 

jednoduché tabulky,  

    schématu 

 zvládat početní 

úkoly s penězi 

 

 

ZÁVISLOSTI, 

VZTAHY A PRÁCE 

S DATY 

 práce s hodinami 

 manipulační 

činnosti 

 jednotky délky 

 tabulky, 

schémata 

 manipulační 

činnosti, hry 

 sčítání a odčítání, 

násobení, 

manipulace s 

penězi 

 

 

 Tv – činnosti 

ovlivňující 

úroveň 

pohybových 

dovedností ( 

měření a 

posuzování 

pohybových 

dovedností) 

 

 

 

 

 

 umět zacházet 

s rýsovacími 

potřebami a 

pomůckami 

 používat základní 

geometrické pojmy 

 rozeznat 

přímku,polopřímku 

a úsečku, umět je 

narýsovat 

 měřit a porovnávat 

délku úseček   

ZÁKLADY 

GEOMETRIE 

 seznámit se 

rýsovacími 

potřebami a 

pomůckami 

 úsečky 

 polopřímky, 

přímky 

 měření délek 

různými měřidly 

 

 

 Vv – grafika – 

dekorativní 

technika 

(rytmické střídání 

geometrických 

tvarů) 

 Př – člověk a jeho 

zdraví – osobní 

bezpečí – 

dopravní výchova   
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Předmět: Matematika  Ročník: 8.   Počet hodin: 4 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 číst, psát a 

používat číslice  - 

celá čísla v oboru 

do  100, 

orientovat se na 

číselné ose 

 porovnávat čísla 

v oboru do 100 

 sčítat a odčítat 

v oboru do 100 

s použitím názoru 

 sčítat a odčítat 

dvouciferná čísla 

(zpaměti i  

    písemně) 

 umět řešit 

praktické početní 

příklady a  

jednoduché 

slovní úlohy 

 zvládnout řady 

násobků čísel 

5,10 

 používat 

kalkulátor 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

 číselná řada N 100, 

sčítání a odčítání 

čísel v oboru do 

100 

 písemné sčítání a 

odčítání bez 

přechodu 

 jednoduché slovní 

úlohy  

 jednoduché slovní 

úlohy na využití 

vztahu  

    o n- více, o n-méně, n 

krát více  

     

 násobení 5,10 

 

 

 

 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání, řešení 

problémů a 

rozhodovacích 

dovedností 

 

 

 

 jednotek 

hmotnosti a času 

 zvládat 

doplňování do 

jednoduché 

tabulky,  

    schématu 

 zvládat početní 

úkony s penězi 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

 jednotky 

hmotnosti a času 

 tabulky, schémata 

 manipulační 

činnosti, třídění, 

matematické  

    hry 

 sčítání a odčítání, 

násobení  

 manipulace s 

penězi 

 

 

 Tv – činnosti 

ovlivňující 

úroveň 

pohybových 

dovedností ( 

měření a 

posuzování 

pohybových 

dovedností) 

 

 

 

 

 používat základní 

geometrické pojmy 

 narýsovat úsečku, měřit 

úsečky s přesností  

    na cm a mm, porovnávat 

úsečky,  

    odhadnout délku úseček 

 znázornit a pojmenovat 

základní rovinné útvary 

ZÁKLADY 

GEOMETRIE 

 přímky 

 úsečky – měření na cm, 

mm 

 základní geometrické 

tvary – trojúhelník,  

    čtverec, obdélník, kruh 

 základní tělesa – kvádr, 

krychle, koule, válec 

 

 Vv – výtvarné práce 

v materiálu – 

modelování 

(tělesa) 

 Pv – práce montážní 

a demontážní 

(stavebnice – 

tělesa) 
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Předmět: Matematika  Ročník: 9.   Počet hodin: 4 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 číst, psát a 

zobrazovat čísla 

na číselné ose   

    do 1000 

 porovnávat čísla 

do 1000 

s názorem 

 řešit jednoduché 

slovní úlohy 

 sčítat a odčítat 

písemně do 100 

bez přechodu 

přes desítku 

s názorem 

 procvičovat 

násobení 2,5,10 

 používat 

kalkulátor 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

 obor přirozených 

celých  čísel do 

1000 

 porovnávání čísel 

do 1000 

       jednoduché slovní 

úlohy zaměřené na 

praktické početní úkony 

       písemné sčítání  a 

odčítání v oboru do 100 bez 

přechodu přes desítku 

       práce s kalkulátorem 

       procvičování 

násobení 2,5,10 

 Inf- práce 

s internetem, 

výukové programy 

 Pv - práce 

s technickými    

materiály 

 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání, řešení 

problémů a 

rozhodovacích 

dovedností 

 

 

 

 znát a užívat 

jednotky času, 

hmotnosti, délky, 

objemu 

 určit čas 

s přesností na 

čtvrthodiny 

 sestavovat a číst 

tabulky  

 zvládat početní 

úkony s penězi 

 seznámit se 

s digitálním  

zápisem času 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

 jednotky délky, 

hmotnosti a času – 

praktické využití 

 práce s hodinami 

 práce s tabulkami 

 manipulace s penězi 

 práce s digitálními 

hodinami 

 

 

 Pv - práce 

s technickými 

materiály 

 

 

 

 

 používat základní 

geometrické pojmy 

 znázornit a pojmenovat 

základní rovinné útvary 

 měřit a porovnávat 

délku úsečky 

 poznat a rozeznávat 

základní geometrická 

tělesa 

ZÁKLADY 

GEOMETRIE 

 základní geometrické 

pojmy 

 kružnice, kruh, 

trojúhelník, obdélník, 

čtverec 

 měření a porovnávání 

délky úsečky 

 krychle , koule, válec 

 

 Inf – práce 

s internetem, 

výukové programy 

· Pv-práce 

s technickými 

materiály 

·Vv-práce v materiálu 
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Předmět: Matematika  Ročník: 10.   Počet hodin: 4 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 číst, psát a 

zobrazovat čísla 

na číselné ose   

    do 1000 

 porovnávat čísla 

do 1000 

s názorem, sčítání 

a odčítání po 

stovkách, práce s 

kalkurátorem 

 řešit jednoduché 

slovní úlohy 

 sčítat a odčítat 

písemně do 100 

bez přechodu přes 

desítku s názorem 

 procvičovat 

násobení 2,5,10 

 používat 

kalkulátor 

ČÍSLO A POČETNÍ 

OPERACE 

 obor přirozených 

celých  čísel do 

1000 

 

sčítání a odčítání v oboru 

do1000 po stovkách 

 porovnávání čísel 

do 1000 

       jednoduché slovní 

úlohy zaměřené na 

praktické početní úkony 

       písemné sčítání  a 

odčítání v oboru do 100 bez 

přechodu přes desítku 

       práce s kalkulátorem 

       procvičování 

násobení 2,5,10 

 Inf  - práce 

s internetem, 

výukové programy 

 Pv - práce 

s technickými    

materiály 

 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání, řešení 

problémů a 

rozhodovacích 

dovedností 

 

 užívat jednotky 

času, hmotnosti, 

délky, objemu při 

praktických 

činnostech 

 určit čas 

s přesností na 

čtvrthodiny 

 doplňovat 

jednoduché 

tabulky, číst 

tabulky  

 zvládat početní 

úkony s penězi 

 seznámit se 

s digitálním  

zápisem času 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY 

A PRÁCE S DATY 

 jednotky délky, 

hmotnosti a času – 

praktické využití 

 práce s hodinami 

       práce s tabulkami 

       manipulace s penězi 

       práce s digitálními 

hodinami 

 

 

 

 Pv - práce 

s technickými  

materiály 

 

 

 

 

 používat základní 

geometrické pojmy 

 znázornit a pojmenovat 

základní rovinné útvary 

 měřit a porovnávat 

délku úsečky, měřit 

předměty , pracovat v 

terénu 

 poznat a rozeznávat 

základní geom. tělesa 

ZÁKLADY 

GEOMETRIE 

 základní geometrické 

pojmy 

 kružnice, kruh, 

trojúhelník, obdélník, 

čtverec 

 měření a porovnávání 

délky úsečky 

 krychle , koule, válec 

 

 Inf – práce 

s internetem, 

výukové programy 

 Pv-práce 

s technickými 

materiály 

 Vv-práce v 

materiálu 
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6.5 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávací oblast zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním 

programovým vybavením, zejména textovým editorem, manažerem souborů, dostupnými 

výukovými a vzdělávacími programy. Jako nadstandardní učivo je možno v této oblasti 

zařadit práci s webovým prohlížečem a s poštovním klientem.  

Žáci si prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy v ostatních 

vzdělávacích oborech osvojují obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni.  

Získané dovednosti se stávají pro žáky výhodou v praktickém životě i při pracovním 

uplatnění.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k/ke:  

  poznávání možností výpočetní techniky, osvojení základních znalostí a dovedností 

práce s počítačem  

  získání základních dovedností v oblasti informační gramotnosti  

  rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti  

  rozvíjení a zdokonalování jemné motoriky 

  zapojování více smyslů, k rozvíjení estetického cítění 

  využívání potřebných informací  

 komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky  

  získávání povědomí o nevhodném obsahu vyskytujícím se na Internetu 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMATIKA  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu  

 

 vyučuje se v 5. až 10. ročníku po jedné hodině týdně  

 praktické zvládání práce na PC  

 chápání a správné užívání pojmů z oblasti hardware, software  

 praktické zvládání práce s textem, zábavnými a výukovými programy  

 

Průřezová témata 

 

Klíčové kompetence získávané žákem ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační 

technologie:  

 

kompetence k učení  

 používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života  
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 ovládá elementární způsoby práce s počítačem  

 

kompetence k řešení problémů  

 překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem,  

 řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností,  

 vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných 

zkušeností,  

 

kompetence komunikativní  

 využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,  

 využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke 

společenské integraci,  

 

kompetence pracovní  

 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních 

činnostech,  

 pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly  
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Předmět: Informatika  Ročník: 5. - 8.   Počet hodin: 1 
 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo: Mezipředmětové 

vztahy: 

Průřezová 

témata: 

 přiřazovat základní pojmy: 

monitor,klávesnice,myš 

  poznávat z čeho se skládá 

počítač: skříň počítače, 

monitor, klávesnice, myš 

 

 základní části a popis 

počítače – 

monitor,klávesnice,myš 

 komponenty počítače 

  

 zvládat zapnutí, vypnutí 

počítače 

 orientovat se v textovém 

editoru,zvládat psaní známých 

malých písmen 

 základy obsluhy počítače   

 seznamovat se s výukovými 

programy 

 prakticky používat výukové 

programy odpovídající jeho 

schopnostem a znalostem  

 software počítače  M,Ps,Čt Pr, Vv, 

Pv, - příslušné 

výukové programy 

 

 dodržovat pravidla bezpečné 

a zdravotně nezávadné práce 

na počítači( prostředí u PC,  

ergonomie, hygiena 

počítačového prostředí ) 

 zásady bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 

spojených s využíváním 

výpočetní techniky 
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Předmět: Informatika  Ročník: 9.   Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo: Mezipředmětové 

vztahy: 

Průřezová 

témata: 

 

 orientovat se v textovém 

editoru, zvládat psaní 

jednoduchých slov, krátkých 

vět, popř.pracovat se 

základními symboly 

alternativní komunikace 

 pracovat s dokumentem ( 

vytvářet nový dokument, 

přepínat mezi dokumenty, 

používat náhled stránky před 

tiskem, upravovat vzhled 

stránky, umět vytisknout 

dokument 

 dodržovat pravidla zacházení 

s výpočetní technikou 

 

 

 základní funkce textového  a 

grafického editoru 

 Čt-orientace 

v textu 

 Ps-psaní slov,vět 

 

 poznávat a používat některá 

přídavná zařízení 

počítače,vnější vstupní a 

výstupní zařízení počítače 

(tiskárny, digitální fotoaparáty, 

reproduktory, sluchátka a 

mikrofon ), bezpečnost při 

jejich používání, dodržovat 

pravidla pro správné zacázení 

s přístroji 

 přídavná zařízení počítače, 

jejich účel, použití a obsluha 

tiskárny 

  

 vyhledávat konkrétní data na 

internetu 

 seznámení se s možností  

vyhledávání informací pomocí 

internetu 

 Čt, Ps, M, Př,Ov, 

Z,Hv – vyhledávání 

konkrétních dat 

z daného učiva 

 

 prakticky používat výuk. 

programy odpovídající jeho 

schopnostem a znalostem 

 výukové a herní programy   

 zvládat základní fce 

mobil.telefonu-telefonování, 

přijetí hovoru, zprávy SMS 

 mobilní telefon   
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Předmět: Informatika  Ročník: 10.   Počet hodin: 1 
 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo: Mezipředmětové 

vztahy: 

Průřezová 

témata: 

 poznávat a používat některá 

přídavná zařízení 

počítače,vnější vstupní a 

výstupní zařízení počítače 

(tiskárny, digitální 

fotoaparáty, reproduktory, 

sluchátka a mikrofon ) 

  přídavná zařízení počítače, 

jejich účel, použití a 

obsluha 

  

 ovládat spustit program 

malování a používat jej 

 prakticky používat 

kalkulátor 

 základní funkce 

grafického editoru a  

kalkulátoru 

  

 prakticky používat výukové 

programy, které odpovídají 

schopnostem a znalostem 

žáků 

 získávat zadané a potřebné 

informace na internetu 

 práce s výukovými 

programy, hry, 

multimédia, práce 

s internetem 

 internet 

 M, Čt, Ps, Př, 

Ov, Hv, Z- 

příslušné 

výukové 

programy, 

vyhledávání dat 

na internetu 

 

 zvládat základní fce 

mobil.telefonu-telefonování, 

přijetí hovoru, SMS zprávy  

 základní způsoby 

elektronické komunikace  

 mobilní telefon 
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6.6 ČLOVĚK A JEHO SVĚT  
 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí vnímání žáků a základní poznatky o 

okolním světě, životě společnosti, o živé a neživé přírodě. Žáci se učí správně pojmenovávat 

předměty, jevy a situace na základě pozorování a vlastních praktických zkušeností. Nové 

znalosti a dovednosti se učí uplatňovat v běžném životě. Získané poznatky si postupně 

osvojují a rozšiřují.  

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům získat dovednosti, jak se co 

nejsamostatněji orientovat v okolním prostředí a jak si počínat při řešení různých životních 

situací.  

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru je členěn do tématických okruhů: Místo, kde žijeme; 

Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví.  

 

 Místo kde žijeme - žáci se učí poznávat své nejbližší okolí, orientovat se v něm, 

porozumět organizaci života v rodině, ve škole. Poznávají významná místa v obci. Různé 

činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu 

jejich bydliště, ke škole, ke kulturním a historickým pamětihodnostem. 

 

 Lidé kolem nás - žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného společenského 

chování a jednání mezi lidmi. Při praktických činnostech se učí vzájemně spolupracovat. 

Učí se jak se chovat v krizových situacích, jak reagovat při setkání s neznámými lidmi. 

 

 Lidé a čas – učí se orientovat se v čase a určovat ho. Rozlišovat děj v minulosti a 

budoucnosti. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině a obci. Důležitou složkou je 

praktické poznávání způsobu života v nejbližším okolí, návštěvy historických památek 

v místě bydliště. 

 

 Rozmanitost přírody - žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Při 

praktických činnostech sledují, změny v přírodě v průběhu ročních období. Vytvářejí si 

vztah k přírodě, pomocí praktických cvičení poznávají nutnost chránit životní prostředí. 

 

 Člověk a jeho zdraví - žáci poznávají sami sebe, seznamují se svým tělem. Seznamují se 

s tím, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska jejich zdraví, co jim prospívá a 

naopak škodí. Učí se samostatně zvládnout a  dodržovat správné hygienické návyky a 

zvládat sebeobslužné činnosti podle svých možností. Získávají základní poučení o zdraví 

a nemocech, první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně 

mimořádných událostí. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, nepracují s  

názornými pomůckami, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové 

situace. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
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Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

  vytváření a upevňování hygienických a sebeobslužných návyků  

 osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských 

vztahů  

  poznávání svého nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu kde žije  

  rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, 

jevů a dějů  

  chápání významu věcí a jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí  

  pojmenovávání předmětů, činností, nových poznatků a zkušeností z každodenního 

života  

  utváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě  

  upevňování zásad zdravého životního stylu a ke správnému jednání v situacích 

ohrožujících jeho zdraví a bezpečnost  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu  

 

 vyučuje se v 1. a 2. ročníku po dvou hodinách a ve 3. až 6. ročníku po třech hodinách 

týdně  

 pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí  

 utváří se prvotní ucelený obraz světa  

 poznávání sebe i nejbližšího okolí  

 vnímání lidí a vztahů mezi nimi  

 všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů 

 porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti  

 chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti  

 

Průřezová témata: OSV, EV 

 

Klíčové kompetence získávané žákem ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět:  

 

kompetence k řešení problémů  

 řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

 vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů a získaných 

zkušeností  

 ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů  

 

kompetence sociální a personální  

 má základní představu o vztazích mezi lidmi  

 orientuje se v prostředí, ve kterém žije  

 uplatňuje základní návyky společenského chování  
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 navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi  

 rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky  

 uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby  

 

kompetence občanské  

 dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

 chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a 

ochrany životního prostředí  

 dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka podle pokynů kompetentních osob  

kompetence pracovní  

 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů  
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Předmět: Prvouka                Ročník: 1. -3.                           Počet hodin: 2 (1.,2. roč.), 3 (3. roč.) 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 rozlišovat možná 

nebezpečí v nejbližším 

okolí, situaci modeluje 

 uvést své jméno a 

příjmení, bydliště 

MÍSTO KDE ŽIJEME 

 Domov a jeho okolí 

-  domov-prostředí domova 

-  orientace v místě bydliště 

-  jméno, příjmení, adresa 

bydliště 

 

 Pv - montážní a 

demontážní práce 

 

 rozpoznat a pojmenovat 

své spolužáky, p.učitelky 

 určit své pracovní místo  

 pojmenovat některé školní 

pomůcky 

 demonstrovat na modelové 

situaci přecházení vozovky, 

chování chodce 

 rozlišit správné a 

nesprávné chování při 

modelových situacích 

 rozlišit světelná znamení 

pro chodce, umět správně 

reagovat 

 řešit jednoduché situace-

chodec a dopravní 

prostředky, hry dětí, správné 

přecházení vozovky 

 Škola 

-  prostředí školy 

-  život ve škole 

-  školní pomůcky 

-  okolí školy, cesta do školy 

-  bezpečnost v dopravním 

provozu, chodec 

 Vv - kresba, malba, 

netradiční techniky 

 Čt-četba 

 

 

 pojmenovat členy své 

rodiny,popsat jejich role 

v rodině, rozlišit podle 

fotografií, obrázků a správně 

používat pojmy-starý, 

mladý, starší, mladší 

 na modelových situacích 

předvést slušné chování 

v rodině i ve společnosti 

 zhodnotit vhodnost 

různých pozdravů podle 

situace, umět poprosit, 

poděkovat 

 pojmenovat nejběžnější 

povolání  

LIDÉ KOLEM NÁS 

 Rodina a společnost 

-  role členů rodiny, jejich 

stáří 

-  vztahy mezi členy rodiny, 

blízké příbuzenské vztahy 

-  chování v rodině 

-  základní pravidla 

společenského chování 

-  povolání členů rodiny 

 Pv - příprava 

jednoduchých pokrmů 

 Řv - formy 

společenského styku, 

pozdravy 

OSV – 

mezilidské 

vztahy, Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 

 vysvětlit režim dne na 

obrázcích, pojmenovat 

činnosti, které vykonává 

ráno, v poledne, večer 

 vyjmenovat dny v týdnu 

 přiřazovat, rozlišit a 

pojmenovat roční období 

s pomocí obrazového 

materiálu 

LIDÉ A ČAS 

 Orientace v čase 

-  den a jeho rozvržení, 

režim dne,volný čas, činnosti 

v průběhu dne 

-  týden, pracovní dny a dny 

volna 

- roční období 

 

 

 

 Tv – činnosti 

ovlivňující úroveň 

pohybových 

dovedností – 

pohybové hry 

 Pv – práce 

s drobným materiálem 

 Hv – vokálně-

instrumentální 

činnosti 

 Hv – hudebně-
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pohybové činnosti 

 Čt-práce s dětskými 

časopisy 

 

 uvést proměny ročních 

období 

 porozumět pojmům déšť, 

sníh, bouřka, vítr 

 přiřadit obrazový materiál 

k pracím na poli, na zahradě, 

k sezónním pracím ve 

vztahu k ročním obdobím 

 pojmenovat a poznávat 

domácí zvířata 

 pojmenovat některé druhy 

ovoce a zeleniny 

 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

 Příroda v ročních 

obdobích 

-  znaky ročních období, 

počasí 

-  roční období v místní 

krajině 

-  roční období na poli, na 

zahradě, v lese 

-  sezónní práce 

-  domácí zvířata a mláďata, 

péče o ně 

-  hry dětí a bezpečnost při 

hrách 

-  ovoce-druhy, význam, 

ovocné stromy 

-  zelenina – druhy, význam 

 

 

 Vv – kresba 

 Pv – pěstitelské 

práce 

 Hv – vokálně-

instrumentální 

činnosti 

 Pv – práce 

s drobným materiálem 

 Vv – aktivity land – 

art 

 Tv – činnosti 

ovlivňující úroveň 

pohybových 

dovedností – turistika 

a pobyt v přírodě 

EV – 

Ekosystémy, 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

 pochopit nutnost 

ohleduplného chování 

v přírodě –turistika, sběr 

plodů 

 aktivně se zapojit do 

sběru druhotných surovin a 

třídění odpadu 

 Ochrana přírody 

-  chování v přírodě, pobyt 

v přírodě 

-  péče o životní prostředí 

-  třídění odpadů 

 Tv – činnosti 

ovlivňující úroveň 

pohybových 

dovedností-turistika a 

pobyt v přírodě 

 

 

 pojmenovat hlavní části 

těla 

 

ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

 Lidské tělo 

- hlavní části lidského těla 

 Hv – vokálně-

instrumentální 

činnosti 

OSV – 

sebepoznání a 

sebepojetí 

 

 sám nebo s pomocí 

zvládnout  základní zásady 

osobní hygieny a 

sebeobsluhy (ranní 

hygiena, hygiena 

v průběhu dne, večerní 

hygiena, oblékání) 

 zvládnout nácvik 

správného čištění zubů 

 dokázat upozornit slovně 

či jiným způsobem na své 

zdravotní potíže 

 umět si  ošetřit drobné 

poranění-odřenina, drobné 

říznutí, píchnutí apod. 

 vědět o zásadách 

bezpečného chování při 

činnostech 

 Péče o zdraví, zdravá 

výživa 

-  denní režim 

-  zdravá strava 

-  pitný režim 

-  význam pohybu 

-  osobní hygiena 

-  běžné nemoci, chování 

v době nemoci 

-  předcházení úrazům 

-  drobné úrazy a poranění 

-  první pomoc, prevence 

-hry dětí, pobyt v přírodě, 

výlety, koupání 

 Vv – netradiční 

techniky, malba 

 Pv – práce 

s drobným 

materiálem 

 Pv – příprava 

pokrmu 

 Tv – činnosti 

ovlivňující zdrav í- 

hygiena při Tv, 

bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

 

 zařadit správné a 

nesprávné obrázky chování 

lidí, objasnit proč 

návykové látky škodí 

 Preventivní chování-

zneužívání nebezpečných 

látek 

- škodlivost kouření a pití 

Čt-práce s časopisy  
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 alkoholu 

 

 vědět jak se zachovat,  

když se ztratí 

 umět správně vyslovit své 

jméno 

 pochopit význam kázně 

pomocí příkladů, obrázků 

 určit co je a není správné 

(obrázky, ukázky, video) 

Osobní bezpečí 

- neztratím se 

-  kdo jsem 

-  kde bydlím 

-  naše rodina 

-  co se ještě může stát 

 

 

 Řv-situační hry 

 

 snášet plánovaná 

mimořádná opatření 

 zvládnout sám sebe 

 pochopit význam kázně 

 Ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

-  opatření při mimořádných 

situacích 

 Čt- noviny, příběhy 

 Hv-poslechové 

činnosti-zvuky kolem 

nás (hasiči, policie) 
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Předmět: Prvouka                Ročník: 4.-6.                            Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 projít vyznačenou trasou, 

střídat se ve vedení se 

spolužáky 

 sdělit adresu svého 

bydliště 

 poznat a pojmenovat 

významné památky a 

zajímavosti města, obce, 

sdělit zážitky z návštěv 

těchto míst 

MÍSTO KDE ŽIJEME 

 Domov a jeho okolí 

-  orientace v místě bydliště 

(prodejna, pošta, lékař, policie 

apod.)  

-  nejvýznamnější kulturní a 

historické 

    zajímavosti v okolí 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující úroveň 

pohybových 

dovedností - turistika 

a pobyt v přírodě 

 

 

 

 podle otázek popsat cestu 

do školy 

 dodržovat pravidla 

určená školním řádem 

 uvést příklady správného 

a nesprávného chování ve 

škole 

 zhodnotit důsledky 

nevhodného chování 

 pojmenovat prostory 

školy 

 správně oslovovat učitele  

 dodržovat správné 

dopravní návyky chodce  

 řešit jednoduché 

dopravní situace(chodec-

dopravní prostředky, hry 

dětí, přecházení) 

 rozlišit světelná znamení 

pro chodce – zvládnou 

pokyny , praktický nácvik 

 Škola 

-  provoz školy, chování ve 

škole 

-  bezpečnost ve škole  

-  název školy, třída, vyučující,    

-  chování žáků k ostatním 

spolužákům, 

    učitelům  

-  bezpečný příchod a odchod 

ze školy 

-  základy dopravní výchovy 

-  dopravní značky 

-  dopravní prostředky, 

cestování 

-  chování chodce, bezpečnost 

  

 

 Pv - práce 

s drobným 

materiálem 

 

 

 

 

 

 uvést příklady společných 

činností v rodině 

 popsat role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi 

nimi 

 uvést příklady chování a 

jednání v obchodě, na poště, 

v bance, u lékaře 

 vyjmenovat a popsat různá 

povolání a pracovní činnosti 

 uvést příklady špatných a 

dobrých vlastností lidí 

 uvést příklady odlišností 

spolužáků, projevit k nim 

toleranci 

 vědět jak se chovat při 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 Rodina a společnost 

-  příbuzenské vztahy 

v rodině 

-  soužití v rodině , role 

v rodině 

-  pravidla společenského 

chování 

-  povolání rodičů a 

příbuzných 

-  zájmové organizace-volný 

čas 

-  protiprávní jednání 

(krádež, šikanování, týrání, 

zneužívání) a jeho postihy 

- chování při požáru, poplach 

- telefonní čísla 

 

 

 Čtení-přirovnání 

 

OSV – 

mezilidské 

vztahy, Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 
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setkání s cizími lidmi 

 uvědomit si význam 

pomoci mezi lidmi, 

vzájemné úcty a 

snášenlivosti 

 reagovat na pokyny 

dospělých 

 zvládnout sám nebo 

s pomocí nácvik požárního 

poplachu 

 

 

 nastavovat časové údaje 

na modelu hodin-celé 

hodiny  

 slovně vyjádřit nastavený 

časový údaj 

 rozlišovat pojmy včera, 

dnes, zítra ve vztahu 

k prováděným činnostem 

 vyjmenovat měsíce 

 znát roční období 

 charakterizovat roční 

období-podle obrázků 

LIDÉ A ČAS 

 Orientace v čase 

-  časové jednotky 

-  hodina 

-pojmy –včera, dnes, zítra-

denní činnosti 

-  měsíce 

-  roční období 

 

 

 Vv - kresba 

 

 Pv - práce 

s drobným 

materiálem 

 

 

 začlenit lidové svátky a 

zvyky časově do ročních 

období  

 minulost a současnost 

porovnat pomocí obrázků 

(způsob bydlení , 

oblékání,…) 

 seznámení s pověstmi a 

událostmi kraje 

 Současnost a minulost 

v našem životě 

-  tradiční lidové svátky 

- život dříve a nyní 

- pověsti a události kraje 

 

 

 

 

 

 Řv-využití říkadel 

 

 

 

 podle obrázků pojmenovat 

některé stromy, keře 

 poznat některé okrasné  a 

ovocné stromy 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

 Příroda v ročních 

obdobích 

- stromy , keře 

- ovocné a okrasné stromy 

 

 

 Vv -  aktivity land - 

art 

 Vv - netradiční 

techniky 

 Pv - pěstitelské 

práce 

EV – 

Ekosystémy, 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

 

 poznat volně žijící zvířata, 

vybrat z nabídky obrázků 

místo kde žijí, čím se živí 

 provést jednoduché pokusy 

s rostlinami-světlo, teplo, 

zálivka, živiny, půda 

 rozeznat a pojmenovat 

některé jehličnaté a listnaté 

stromy 

 rozlišit, správně 

pojmenovat ovoce, zeleninu,  

 poznat a pojmenovat 

 

-  volně žijící zvířata-na 

poli, na louce,  

   u vody, v lese – péče o ně 

-  listnaté a jehličnaté 

stromy 

-  zelenina a ovoce – 

pěstování, zpracování, 

ochutnávky 

-  zdravá výživa, vitaminy 

 

 Vv – aktivity land-

art 

 Vv – netradiční 

techniky 

 Pv – pěstitelské 

práce 

 Pv – příprava 

pokrmů ze zeleniny a 

ovoce 
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základní druhy ovoce a 

zeleniny podle chuti, vůně, 

tvaru 

 pochopit jejich význam 

pro zdraví člověka 

 ohleduplné chování 

k přírodě 

 vybrat  způsob pomoci 

živočichům v přírodě  

 pobyt v přírodě- vyčištění 

př.parku, části lesíka, okolí 

školy od nepořádku, vytřídit 

odpad 

 Ochrana přírody 

-  chování v přírodě 

-  péče o přírodu 

 Pv – práce 

s drobným 

materiálem, 

pěstitelské práce 

 Tv – činnosti 

ovlivňující úroveň 

pohybových 

dovedností – turistika 

a pobyt v přírodě 

 

 

 pojmenovat a ukázat části 

těla, rozdílnost mezi, lidmi, 

na praktických příkladech 

uvést význam smyslového 

ústrojí 

ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

 Lidské tělo 

- části lidského těla, 

smyslové orgány 

 

 Vv – malba 

OSV – 

sebepoznání a 

sebepojetí 

 

 uvést zásady 

správného způsobu 

života 

 objasnit pojmy zdraví, 

nemoc, úraz 

 na příkladech uvést 

jak lze předcházet 

nemocem, úrazům 

 na modelových 

situacích popsat některé 

zdravotní potíže 

 ošetřit drobné 

poranění-ruky,nohy 

 umět oznámit pokud 

došlo k úrazu, nálezu 

klíštěte na těle apod. 

 Péče o zdraví ,zdravá 

výživa 

-  denní režim 

-  výživa, vitamíny 

-  pitný režim 

-  sportování, pohyb 

-  osobní a intimní 

hygiena 

-  nemoc, úraz 

-  předcházení 

nemocem a úrazům 

-  první pomoc –drobné 

poranění,klíště, 

štípnutí- vosa, včela 

 

 

 Pv – příprava 

pokrmu 

 

 

 

 neohrožovat své 

zdraví užíváním 

návykových látek, 

modelové situace na 

odmítání –alkoholu, 

cigaret, drog 

 Návykové látky a 

zdraví 

- kouření

, alkohol, drogy 

 

 

 Řv-modelové situace 

 

 

 naučit se bezpečně 

chovat na ulicích 

  osvojit si pravidla 

zacházení s některými 

přístroji a látkami 

 dodržovat správné 

dopravní návyky 

 vědět jaké existují 

tísňové linky-

policie,záchr.systém, 

hasiči) 

 na modelové situaci 

 Osobní bezpečí 

-  bezpečné chování 

v silničním provozu 

-  agresivita, formy 

násilí 

-  obrana a pomoc při 

násilí 

-  linky tísňového 

volání 

-  nácvik sdělení 

problémů, popř.nácvik 

volání- základní údaje 

 

 Pv- práce 

v domácnosti 

 

 Hv – poslechové 

činnosti 

 

 Tv – činnosti 

ovlivňující úroveň 

pohybových 

dovedností –turistika, 

pobyt v přírodě  
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předvést  sdělení 

problému dospělé osobě 

popř.tel. sdělení 

 odhadnout možné 

nástrahy v přírodě, 

doma 

 předvídat nebezpečí 

 uvážlivě komunikovat 

s cizími lidmi bez 

ostychu , ale opatrn 

-  v přírodě i doma 

bezpečně 

-  neznámí lidé, pozvání 

od neznámých lidí, 

   dávání dárků 

 

 

 

 respektovat, plnit 

plánovaná ochranná 

opatření 

 zvládnout své chování 

v mimořádných 

situacích 

 přiměřeně k svému 

věku a schopnostem 

napomáhat při 

ochranných opatřeních 

 

 Ochrana člověka za 

mimořádných  

    situací 
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6.7 ČLOVĚK A SPOLEČNOST  
 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost má významnou roli v přípravě žáků na 

občanský život. Navazuje na roli v přípravě žáků na občanský život. Navazuje na vzdělávací 

oblast Člověk a jeho svět.  

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

postoje důležité v občanském životě. Součástí vzdělávání je výchova k toleranci, respektování 

lidských práv, k úctě a ochraně přírodního prostředí a kulturních hodnot.  

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a společnost zahrnuje tematické okruhy: 

Historie našeho národa; Člověk ve společnosti; Poznatky o společnosti; Péče o občana.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k:  

 získávání základních poznatků o minulosti a současnosti naší země,  

 poznávání postupné změny způsobu života lidí,  

 poznávání historických kulturních památek v nejbližším okolí, jejich ochraně a úctě 

 zvládání přiměřeně náročných situací běžného života 

 osvojení základů společenského chování, soužití s ostatními lidmi a pozitivních 

mezilidských vztahů  

 vyjadřování svých myšlenek, postojů a potřeb, nacházení své role ve společnosti  

 úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům 

 rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a 

různých společenství 

 pochopení práv a povinností občanů, rozpoznání protiprávního jednání a vědomí jeho 

důsledků 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu  

 

 vyučuje se v 7. až 10. ročníku po dvou hodinách týdně  

 předmět bude vyučován v tematických celcích  

 žáci získají základní poznatky o vývoji lidstva i národa, seznámí se s 

nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi, získají základní vědomosti o podstatě a 

fungování společnosti, o právech a povinnostech občanů  

 

Průřezová témata: OSV, MKV  

 

Klíčové kompetence získávané žákem ve vzdělávacím oboru Člověk a společnost:  
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kompetence k učení  

 používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života  

 chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem se o získávání nových 

poznatků  

 používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky  

 

kompetence k řešení problémů  

 řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností  

 vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných 

zkušeností  

 ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů  

 

kompetence komunikativní  

 komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

 vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem  

 využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke 

společenské integraci  

 

kompetence sociální a personální  

 má základní představu o vztazích mezi lidmi  

 orientuje se v prostředí, ve kterém žije  

 uplatňuje základní návyky společenského chování  

 navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi  

 rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky  

 uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby  

 

kompetence občanské  

 dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

 chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a 

ochrany životního prostředí  

 dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka podle pokynů kompetentních osob  
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Předmět: Občanská výchova             Ročník: 7.                 Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 pojmenovat příslušníky širší 

rodiny v souvislosti 

s příbuzenskými vztahy 

 uvádět, jaké základní 

povinnosti mají rodiče vůči 

svým dětem 

 popsat svůj vlastní režim dne, 

zdůvodnit vhodnost jeho 

dodržování 

ČLOVĚK VE 

SPOLEČNOSTI 

 Rodina a škola 

- funkce a struktura 

rodiny ( role členů 

rodiny ) 

- odpovědnost rodičů za 

výchovu dětí 

- práva dítěte 

- úplná a neúplná rodina 

- náhradní rodinná péče 

- životospráva rodiny ( 

režim dne ) 

 

 ICT - výukových 

programů 

 

OSV – 

Kulturní 

rozdíly, 

Lidské vztahy, 

Etnický původ 

 sestavit svůj režim dne a 

porovnávat s režimem 

spolužáka 

 popsat vlastní přípravu na 

vyučování 

objasnit, jaký význam má 

osobní kázeň pro vlastní život 

 vysvětlit, proč je třeba své 

chování ve škole podřizovat 

řádu školy 

       -    práva a povinnosti 

žáků, právo na vzdělání 

- život v naší škole 

- školní řád 

- režim školy, tradice 

- vztahy ve škole 

  

 

 na příkladech správně rozlišit 

projevy nepřiměřeného chování 

a porušování společenských 

norem 

 rozpoznat, v jakých 

společenských vztazích je 

začleněn 

 na příkladech objasnit 

podstatu lidské nesnášenlivosti 

 Mezilidské vztahy 

- základní pravidla 

společenského 

chování, mezilidská 

komunikace, úcta 

k člověku, mravní 

hodnoty jedince 

- problémy lidské 

nesnášenlivosti 

- rovnocennost a 

rovnoprávnost 

národnostních menšin, 

člověk a svoboda 

 Tv - mezilidské 

vztahy 

  ICT - vyhledávání 

dat 

 Hv - hudebně 

pohybové 

činnosti 

 

 

 rozlišit s porozuměním 

pojmům národ, stát, vlast 

(cizina) 

 uvádět příklady 

nejvýznamnějších míst, 

památek, událostí, osobností 

českých zemí a českého národa 

 znát nejdůležitější svátky 

v průběhu roku, zdůvodnit, 

proč je slavíme 

 Naše vlast 

- národ, stát, vlast 

- významné události a 

osobnosti, které 

proslavily naši vlast 

(vládcové, spisovatelé, 

hudební skladatelé) 

- státní symboly 

 Z - ČR, vztah 

příroda a společnost, 

poznávání regionu 

 

 

 svými slovy vyjádřit pojmy 

obec, město, region,  

 znát místa narození 

významných osobností města, 

obce včetně zajímavostí 

 Obec, region, kraj 

- naše město, obec 

v minulosti a 

přítomnosti 

- významné osobnosti 

 Z - místní region 

 M - závislosti a 

data 

 Hv - poslechové 

činnosti 
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 uvádět, popisovat způsoby, 

jak se může osobně podílet na 

ochraně památek a kulturních 

hodnot 

 uvádět příklady místních 

tradic a zdůvodnit, proč je 

dobré je udržovat 

(rodáci města, obce ) 

- přírodní zajímavosti 

města, obce, regionu 

- kulturní památky 

města, obce 

- významné události 

města, obce 

- místní pověsti, zvyky, 

obyčeje 
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Předmět: Občanská výchova          Ročník: 8.                     Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 

 vyjmenovávat a popisovat 

státní symboly, vysvětlit jejich 

používání  

 POZNATKY O 

SPOLEČNOSTI 

 Právní základy státu 

- prezident, vláda, 

parlament, stát 

- státní orgány a 

instituce 

- státní občanství 

- státní symboly ČR 

 

 ICT - vyhledávání 

dat, aktuálních 

informací 

OSV - 

Kulturní 

rozdíly, 

Lidské vztahy, 

Etnický původ 

 seznámit se se základními 

lidskými právy a s  Listinou 

základních práv a svobod 

 

 uvést s pomocí příklady 

uplatnění rodinného práva 

 zdůvodnit význam ochrany 

lidských práv pro vlastní život 

 rozeznat projevy národnostní 

nesnášenlivosti, problémy 

šikanování 

 Lidská práva 

-  základní lidská práva 

- práva dítěte a jejich 

ochrana 

- rodinné právo 

- týrané dítě, 

zneužívané dítě 

- šikana, diskriminace, 

národnostní 

problematika 

 VkZ - vztahy mezi 

lidmi 

 

 

 vysvětlit některá práva 

občana, jakým způsobem je 

může uplatňovat 

 vysvětlit, jaké má občan 

základní povinnosti, na 

příkladech uvést důsledky 

jejich nedodržování nebo 

porušování 

 chápat význam orgánů právní 

ochrany občanů 

 vysvětlit úlohu soudů 

 Člověk a právo 

- práva a povinnosti 

občana 

- právní řád 

- orgány právní 

ochrany, soudy 

  

 rozlišit, které projevy chování 

jsou společensky vhodné a 

nevhodné 

 uvádět příklady, jak se může 

člověk podílet na ochraně 

kulturních památek 

 objasnit na příkladech 

význam volného času pro 

tělesné a duševní zdraví 

člověka 

 uvádět, jaký význam má vůle 

při překonávání překážek ( 

nejen sportovních ) 

 vysvětlit dodržování 

životosprávy pro dospívajícího 

člověka 

 chápat rozdíl vhodného a 

nevhodného trávení volného 

času 

 znát a uvědomovat si 

PÉČE O OBČANA 

 Člověk a volný čas 

- kultura, význam 

kultury v životě 

člověka 

- sport, zájmové a 

sportovní organizace 

- volnočasové aktivity 

- nevhodné využívání 

volného času 

            nebezpečí drog 

 

 

 Vv - cesty 

k výtvarnému umění  

 Tv - pohyb pro 

zdraví 
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nebezpečí drogové závislosti 

 objasnit jejich možné příčiny 

a důsledky 

 poznat rozdíly ve způsobu 

života pravěkých a 

současných lidí

 mít základní poznatky 

z období počátku českého 

státu

 pojmenovat nejznámější 

nástroje používané lidmi 

v minulosti

 na základě obrázků 

porovnat tělesnou stavbu 

pravěkého a současného 

člověka

HISTORIE NAŠEHO 

NÁRODA 

 pravěk, život 

v pravěku, první 

státní útvary na 

našem území 
 

  

 



101 

Předmět: Občanská výchova           Ročník: 9.                 Počet hodin: 2 
 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 objasnit význam vzdělání 

v životě člověka 

 rozumět systému školství ČR 

 uvádět příklady, které 

ovlivňují rozhodování mladého 

člověka o volbě vhodné profese 

 vhodné a nevhodné chování, 

dodržování řádů a ustanovení, 

pochopit jejich nutnost 

 

 PÉČE O OBČANA 

 Školství v ČR 

- právo na vzdělání, 

význam vzdělání, 

školský systém 

- příprava pro profesní 

uplatnění  

- systém celoživotního 

vzdělávání 

- chování ve škole, 

školní řád a další 

školní ustanovení 

 

 ICT - vyhledávání 

dat 

 

 

OSV - 

Kulturní 

rozdíly, 

Lidské vztahy, 

Etnický původ 

 interpretovat své vlastní 

představy o vlastní profesní 

dráze 

 uvádět, co všechno by měl 

vědět mladý člověk, který se 

uchází o zaměstnání 

 popisovat, jak by se měl 

chovat ve společenských 

institucích, dokázat vyřídit 

osobní záležitost, požádat 

vhodně o pomoc, radu 

 objasnit, jaký vliv má 

dodržování pracovní kázně na 

kvalitu práce a na ohodnocení 

 uvádět, jaké možnosti má 

nezaměstnaný člověk 

 popsat, jaké kroky může 

podniknout 

 vědět o existenci úřadů práce, 

vysvětlit, jaké problémy 

pomáhají člověku řešit 

 vyhledávat a zaznamenávat 

informace z tisku, internetu 

 Pracovní uplatnění 

- kvalifikace, 

rekvalifikace 

- odměna za práci, daně 

- nezaměstnanost, 

pracovní úřady, 

finanční, podpora 

v nezaměstnanosti 

- chování na úřadech 

- vyřizování 

jednoduchých 

osobních záležitostí-

př.výměna OP, pas 

apod. 

- jednoduchý dotazník  

  Pv - svět práce, 

zaměstnání, volba 

profesní orientace 

 

 

 popsat systém zdravotní péče 

v ČR 

 rozlišit a zdůvodnit, jaký 

význam mají pro člověka různé 

druhy pojištění a sociálního 

zabezpečení 

 vysvětlit, jaké výhody mu 

přinášejí 

 uvádět příklady některých 

krizových center 

 umět vyhledat kontakty a 

informace prostřednictvím 

internetu 

 Zdravotní a sociální péče 

- systém zdravotní péče 

- zdravotní a sociální 

pojištění 

- sociální zabezpečení, 

druhy sociálních 

příspěvků 

- orgány a instituce 

zdravotní a sociální 

péče 

- pomáhající organizace 

 VkZ - zdravý 

způsob života a péče 

o zdraví,  rizika 

ohrožující zdraví a 

jejich prevence  

 

 

 orientovat se v uspořádání 

naší společnosti 

POZNATKY O 

SPOLEČNOSTI 

 Evropská integrace 
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 diskutovat na téma 

partnerství se státy EU 

- členské státy EU, 

postavení ČR v rámci 

EU 

 osvojit si dovednosti potřebné 

k ochraně vlastní osoby a 

ochraně osob za mimořádných 

situacích, adekvátní chování a 

jednání 

CHOVÁNÍ ZA 

MIMOŘÁDNÝCH 

UDÁLOSTÍ 

Projekty  

 vědět o významných 

osobnostech našich dějin

 seznámit se s pojmy: vědec, 

spisovatel,hudební skladatel 

atd. a znát okrajově náplň 

jejich práce a její přínos pro 

lidstvo 

HISTORIE NAŠEHO 

NÁRODA 

 významné osobnosti 

našich dějin 

  

 mít představu o významných 

historických událostech v naší 

zemi 

 seznámit se s nebezpečím 

válečného konfliktu 

 světové války, jejich 

důsledky, vznik samostatné 

ČR 

  

 významné historické události 

naší země 

 významné osobnosti našich 

dějin 

 najít na mapě Česko a 

Slovensko 

 seznámit se s pojmem 

republika 

 vznik 

Československého státu, 

první prezident T.G. 

Masaryk 
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Předmět: Občanská výchova            Ročník: 10.               Počet hodin: 2 

 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 objasnit význam vzdělání 

v životě člověka 

 rozumět systému školství ČR 

 uvádět příklady, které 

ovlivňují rozhodování mladého 

člověka o volbě vhodné profese 

 PÉČE O OBČANA 

 Školství v ČR 

- právo na vzdělání, 

význam vzdělání, 

školský systém 

- příprava pro profesní 

uplatnění  

- systém celoživotního 

vzdělávání 

 

 ICT - vyhledávání 

dat 

 

 

OSV - 

Kulturní 

rozdíly, 

Lidské vztahy, 

Etnický původ 

 interpretovat své vlastní 

představy o vlastní profesní 

dráze 

 uvádět, co všechno by měl 

vědět mladý člověk, který se 

uchází o zaměstnání 

 popisovat, jak by se měl 

chovat ve společenských 

institucích 

 objasnit, jaký vliv má 

dodržování pracovní kázně na 

kvalitu práce a na ohodnocení 

 uvádět, jaké možnosti má 

nezaměstnaný člověk 

 popsat, jaké kroky může 

podniknout 

 vědět o existenci úřadů práce, 

vysvětlit, jaké problémy 

pomáhají člověku řešit 

 vyhledávat a zaznamenávat 

informace z tisku, internetu 

 Pracovní uplatnění 

- kvalifikace, 

rekvalifikace 

- odměna za práci, daně 

- nezaměstnanost, 

pracovní úřady, 

finanční, podpora v 

nezaměstnanosti  

  Pv - svět práce, 

zaměstnání, volba 

profesní orientace 

 

 

 znát hodnotu peněz 

 objasnit, z čeho vzniká 

rodinný rozpočet  

 vysvětlit vhodné a nevhodné 

způsoby využívání osobního 

rozpočtu (kapesné), popř. i 

rodinného 

 Peníze a jejich funkce 

- peníze a jejich funkce 

- hospodaření s penězi 

 Pv - provoz 

domácnosti 

 

 popsat systém zdravotní péče 

v ČR 

 rozlišit a zdůvodnit, jaký 

význam mají pro člověka různé 

druhy pojištění a sociálního 

zabezpečení 

 vysvětlit, jaké výhody mu 

přinášejí 

 uvádět příklady některých 

krizových center 

 umět vyhledat kontakty a 

informace prostřednictvím 

internetu 

 vědět o těchto organizacích 

 Zdravotní a sociální péče 

- systém zdravotní péče 

- zdravotní a sociální 

pojištění 

- sociální zabezpečení, 

druhy sociálních 

příspěvků 

- orgány a instituce 

zdravotní a sociální 

péče 

- pomáhající organizace 

 VkZ - zdravý 

způsob života a péče 

o zdraví,  rizika 

ohrožující zdraví a 

jejich prevence  
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v regionu, bydlišti 

 

 orientovat se v uspořádání 

naší společnosti 

 diskutovat na téma 

partnerství se státy EU 

POZNATKY O 

SPOLEČNOSTI 

 Evropská integrace 

- členské státy EU, 

postavení ČR v rámci 

EU 

 

 

 

 

 osvojit si dovednosti potřebné 

k ochraně vlastní osoby a 

ochraně osob za mimořádných 

situacích, adekvátní chování a 

jednání 

CHOVÁNÍ ZA  

MIMOŘÁDNÝCH 

sitacíUDÁLOSTÍ 

Projekty  

 mít představu o 

významných  historických 

událostech naší zemi 

 seznámen s pojmy: 

demokracie a totální režim 

 nalézt na mapě Českou 

republiku a určit státy ležící 

na hranicích s ní 

HISTORIE NAŠEHO 

NÁRODA 

 Vznik České 

republiky, vstup ČR 

do EU 
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6.8 ČLOVĚK A PŘÍRODA  
 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

 

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

Žáci získávají základní poznatky o přírodních zákonitostech, které mohou uplatnit v 

praktickém životě.  

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje základní fyzikální, chemické, přírodovědné 

a zeměpisné poznatky a dovednosti. Vychází z osobních poznání žáků a jejich zkušeností.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

 rozvíjení schopností vnímat přírodní zákonitosti a získané poznatky využít v praxi 

 seznámení s příčinami přírodních jevů  

 vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou  

 podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí 

 získávání praktických zkušeností s přírodními i umělými látkami a materiály  

 získání elementárního povědomí o existenci různých zemí, o planetě Zemi, o 

vesmíru,  

 utváření a využívání dovedností v situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí.  

 

Charakteristika vzdělávacího oboru ČLOVĚK A PŘÍRODA 

  

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu  

 

 předmět bude vyučován v tematických celcích  

 žáci získají základní poznatky o přírodních zákonitostech, o vlivech lidské činnosti na 

stav životního prostředí a o závislosti člověka na přírodních zdrojích.  

 

Průřezová témata: EV  

 

Klíčové kompetence získávané žákem ve vzdělávacím oboru Člověk a příroda:  

 

kompetence k učení  

 používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky 

 používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života  

 chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem se o získávání nových 

poznatků  

 uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích  
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kompetence k řešení problémů  

 řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností, ví, na 

koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů  

 

kompetence k řešení problémů  

 řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

 ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů  

 

kompetence sociální a personální  

 orientuje se v prostředí, ve kterém žije  

 rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky  

 

kompetence občanské  

 chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a 

ochrany životního prostředí 

 dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka podle pokynů kompetentních osob  

 

kompetence pracovní  

 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých 

pracovních činnostech  

 pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly  

 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů 

 

6.8.1 Základy fyziky 

Vyučovací předmět Základy fyziky je rozdělen do následujících okruhů: 

 

 Základní fyzikální vlastnosti látek 

 Fyzikální měření 

 Skupenství, přeměny skupenství 

 Druhy energie 

 Elektrické spotřebiče, přístroje, bezpečnost 

 Pohyb a klid těles 

 Zvuk a jeho zdroje 

 Světlo a jeho zdroje 

 Pohyb Země 

 

Základy fyziky je povinným vyučovacím předmětem v 9. - 10. ročníku. Časová dotace 

je 1 hodina týdně v 10.  ročníků. 

Výuka předmětu probíhá zpravidla v kmenových třídách, na školní zahradě, v učebně 

PC, mimo budovu v blízkém okolí školy. Při organizaci výuky využíváme především aktivní 
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metody výuky, jako např. skupinová výuka, kooperativní činnost, situační hry, inscenační 

metody (hraní rolí), didaktické hry, metody názorně demonstrační, metody praktické, 

skupinové projekty. Výuka je obohaceno školními výlety, přírodovědnými vycházkami,  

návštěvami výstav, exkurzemi. Při výuce klademe důraz na individuální pomoc a podporu 

žáků. 

 

 

Předmět: Základy fyziky           Ročník: 9.                  Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 uvést příklady těles v klidu 

a pohybu 

 

 poznat kdy je těleso v klidu 

a kdy v pohybu vůči jinému 

tělesu 

 

 na praktických příkladech 

rozdělit látky podle druhu, 

přiřadit obrazový materiál 

 na praktických ukázkách 

vyzkoušet jednotlivé 

vlastnosti látek 

 znát základní jednotku, 

provést zápis-m 

 pojmenovat různá měřidla 

 měřit předměty na mm, cm, 

m 

  na praktických příkladech 

se seznámit s rozměry 

různých předmětů-  délkou, 

šířkou 

 znát základní jednotku 

hmotnosti, provést zápis-

kg,znát další jednotky-t 

 pojmenovat a správně 

přiřadit druhy vah podle 

jejich použití-osobní váha, 

kuchyňská váha,váhy v 

obchodech 

 vážit  předměty-1kg, ½ kg,  

¼ kg, g,  

 zvážit sebe i spolužáky na 

osobní váze 

 znát základní jednotku 

objemu, provést zápis-l, další 

jednotky-hl 

 při praktických cvičeních 

odměřit 1l, ½ l, 

 ¼ l    

 znát základní jednotku pro 

měření času -s seznámit se 

s dalšími druhy hodin 

Pohyb a klid těles 

 tělesa v klidu, tělesa v 

pohybu 

 tělesa v klidu vzhledem 

k okolí 

 tělesa v pohybu 

vzhledem k okolí 

Základní fyzikální 

vlastnosti látek 

 druhy látek-pevné 

plynné, kapalné vlastnosti 

látek-pevnost, tvrdost, 

pružnost, tvárnost, 

křehkost 

 

Fyzikální měření 

 měření délky 

 

 

 

 

 měření hmotnosti 

 

 

 

 

 

 

 měření objemu 

 

 

 

 měření času 

 

 

 

 

 Pv-práce 

v domácnosti, dílenské 

práce, pěstitelské 

práce 

 

 

 

 Pv-práce s papírem 

 

 

 

 Pv – práce v 

domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pv – práce v 

domácnosti 

 

 Tv-turistika a pobyt 

v přírodě 
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 určovat čas, digitální 

hodiny 

 přiřazovat látky podle 

skupenství    

 rozpoznat jednotlivá 

skupenství 

 podílet se na praktických 

cvičeních, na znázornění 

skupenství látek 

 na příkladu s vodou 

objasnit pojmy tání, tuhnutí, 

vypařování 

 poznat kdy voda vaří 

 na příkladech uvést k čemu 

potřebujeme el.energii, její 

význam pro lidstvo 

 přiřadit správně druh 

elektrárny + zdroj energie 

pochopit nutnost dodržovat 

v případě úniku 

radioaktivních látek pokyny 

kompetentních osob 

 nácvik přesunu z budovy, 

rychlá evakuace 

 pojmenovat a poznat běžné 

spotřebiče používané v 

domácnosti 

 respektovat základní 

pravidla bezpečné obsluhy 

domácích spotřebičů 

 respektovat základní 

pravidla při nálezu spadlých 

drátů, pohybu v  blízkosti 

sloupů vysokého napětí 

apod. chování v takové 

situaci 

 seznámit se se  základy 

první pomoci při zasažení el. 

proudem,  

Skupenství, přeměny 

skupenství 

 skupenství- (pevné, 

plynné, kapalné) 

 přeměna skupenství 

 tání, tuhnutí, vypařování 

 teplota varu kapaliny  

Druhy energie 

 elektrická energie-

význam 

 druhy elektráren- 

tepelná, jaderná, větrná, 

vodní  

zdroj energie-uhlí, uran, 

voda,vrtule 

 výhody a nevýhody 

různých druhů elektráren 

 jaderná elektrárna 

ochrana lidí před 

radioaktivním zářením 

 

Elektrické 

spotřebiče,přístroje, 

bezpečnost 

el spotřebiče v našem 

běžném životě 

 základní pravidla 

bezpečné práce 

s el.přístroji 

 bezpečná obsluha 

domácích spotřebičů 

 požáry, zkraty 

 zásady chování 

v blízkosti vysokého 

napětí, spadlých drátů 

 první pomoc při zasažení 

el. proudem 

 

 Tv-turistická 

vycházka v zimě, v 

létě-přesun do 

přírody,praktická 

cvičení 

 

 Pv-práce 

v domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pv-práce 

v domácnosti, dílenské 

práce, pěstitelské 

práce 

 

 

 

 

 

 

 vyjmenovat zdroje zvuku 

 rozdělit hudební nástroje 

do skupin-strunné, dechové, 

bicí 

 uvést příklady jak 

nadměrný hluk poškozuje 

zdraví člověka, jak škodí 

životnímu prostředí  

 vědět jak si chránit svůj 

sluch 

 

 

 

 vyjmenovat zdroje světla, 

poznat zdroje světla 

Zvuk a jeho zdroje 

zdroje zvuku, zvuky 

hudební a nehudební 

 ozvěna 

 hudební nástroje- 

strunné, dechové, bicí 

 tóny-hluboké, vysoké 

 škodlivost hluku pro 

člověka a životní prostředí  

 

Světlo a jeho zdroje 

zdroje 

světla(Slunce,oheň,žárovk

a, zářivka,svíčka) 

 zrcadla-praktické 

využití-vidět sám sebe, 

 

 

Hv-poslechové 

činnosti 

Řv-sluchová cvičení 

 

 

 

 

 

 

Vv-netradiční 

výtvarné činnosti 
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 uvést příklady využití 

zrcadel 

 znát některé optické 

přístroje, vědět k čemu slouží 

aktivně si chránit svůj zrak, 

v případě potřeby používat 

ochranné pomůcky 

 

 

 

 

 pomocí modelů se 

seznámit, sehrát, pohyb 

Země a jeho důsledky-

střídání dne a noci, střídání 

ročních období 

lékaři, periskop, zrcadla na 

křižovatkách apod.) 

 optické přístroje jejich 

praktické využití- 

fotoaparáty, promítací 

přístroje, kamery, 

mikroskopy 

 korekce očních vad-brýle 

 ochrana zraku před 

poškozením 

 

Pohyb Země 

 pohyb Země kolem své 

osy 

 pohyb Země kolem 

Slunce  

 měsíční fáze 

 střídání dne a noci 

 střídání ročních období 
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Předmět: Základy fyziky            Ročník: 10.             Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 uvést příklady těles v klidu 

a pohybu 

 rozpoznat, která 

z uvedených těles jsou 

v klidu a která v pohybu vůči 

jinému tělesu 

 

 provádět jednoduché 

pokusy u skupin známých 

látek, poznávat tak jejich 

společné a rozdílné 

vlastnosti, rozdělit látky 

podle druhu, přiřadit 

obrazový materiál 

 na praktických ukázkách 

vyzkoušet jednotlivé 

vlastnosti látek 

 měřit základní veličiny 

pomocí jednoduchých 

nástrojů na mm, cm, m 

  na praktických příkladech 

se seznámit s rozměry 

různých předmětů-  délkou, 

šířkou,výškou 

 znát další jednotky-t, 

využití v praxi 

 přiřadit druhy vah podle 

jejich použití-osobní váha, 

kuchyňská váha,váhy v 

obchodech 

 vážit  předměty-1kg, ½ kg,  

¼ kg, g,  

 znát základní jednotku 

objemu, provést zápis-l, další 

jednotky-hl 

 při praktických cvičeních 

odměřit 1l, ½ l, 

 ¼ l ,   

seznámit se s dalšími druhy 

hodin 

 určovat čas, digitální 

hodiny 

Pohyb a klid těles 

 tělesa v klidu, tělesa v 

pohybu 

 tělesa v klidu vzhledem k 

okolí 

 tělesa v pohybu 

vzhledem k okolí 

Základní fyzikální 

vlastnosti látek 

 druhy látek-pevné 

plynné, kapalné vlastnosti 

látek-pevnost, tvrdost, 

pružnost, tvárnost, 

křehkost 

 

Fyzikální měření 

 měření délky 

 

 

 

 

 měření hmotnosti 

 

 

 

 

 

 měření objemu-odměrné 

kuchyňské nádoby 

 

 měření času 

 

 teplota-měření teploty 

 

 

 

 

 Pv-práce 

v domácnosti, dílenské 

práce, pěstitelské práce 

 

 

 

 Pv-práce 

s papírem,práce 

s technickým 

materiálem 

 Tv-turistika a pobyt 

v přírodě-měření km-

turist.značky 

 

 

 

 Pv – práce v 

domácnosti 

 

 

 Tv-turistika a pobyt 

v přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 přiřazovat látky podle 

skupenství    

 rozpoznat jednotlivá 

skupenství 

 podílet se na praktických 

cvičeních, na znázornění 

skupenství látek 

 na příkladu s vodou 

objasnit pojmy tání, tuhnutí, 

Skupenství, přeměny 

skupenství 

 skupenství- (pevné, 

plynné, kapalné) 

 přeměna skupenství 

 tání, tuhnutí, vypařování 

 teplota varu kapaliny  

Druhy energie 

 

 Tv-turistická 

vycházka v zimě, v 

létě-přesun do 

přírody,praktická 

cvičení 

 

 Pv-práce 

v domácnosti 
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vypařování 

 poznat kdy voda vaří 

 na příkladech uvést k čemu 

potřebujeme el.energii, její 

význam pro lidstvo 

 přiřadit správně druh 

elektrárny + zdroj energie 

pochopit nutnost dodržovat 

v případě úniku 

radioaktivních látek pokyny 

kompetentních osob 

 nácvik přesunu z budovy, 

rychlá evakuace 

 pojmenovat a poznat další 

spotřebiče používané 

v domácnosti, 

 respektovat základní 

pravidla bezpečné obsluhy 

domácích spotřebičů,sám 

některé obsluhovat 

 respektovat základní 

pravidla při nálezu spadlých 

drátů, pohybu v  blízkosti 

sloupů vysokého napětí apod. 

chování v takové situaci 

 seznámit se se  základy 

první pomoci při zasažení 

el.proudem  

 elektrická energie-

význam 

 druhy elektráren- 

tepelná, jaderná, větrná, 

vodní  

zdroj energie-uhlí, uran, 

voda,vrtule 

 výhody a nevýhody 

různých druhů elektráren 

 jaderná elektrárna 

ochrana lidí před 

radioaktivním zářením 

Elektrické 

spotřebiče,přístroje, 

bezpečnost 

el spotřebiče v našem 

běžném životě 

 základní pravidla 

bezpečné práce 

s el.přístroji 

 bezpečná obsluha 

domácích spotřebičů 

 požáry, zkraty 

 zásady chování 

v blízkosti vysokého 

napětí, spadlých drátů 

 první pomoc při zasažení 

el. proudem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pv-práce 

v domácnosti, dílenské 

práce, pěstitelské práce 

 

 

 

 vyjmenovat zdroje zvuku 

 rozdělit hudební nástroje do 

skupin-strunné, dechové, bicí 

 uvést příklady jak 

nadměrný hluk poškozuje 

zdraví člověka, jak škodí 

životnímu prostředí  

 vědět jak si chránit svůj 

sluch 

 

 

 

 vyjmenovat zdroje světla, 

poznat zdroje světla 

 uvést příklady využití 

zrcadel 

 znát některé optické 

přístroje, vědět k čemu slouží 

aktivně si chránit svůj zrak, 

v případě potřeby používat 

ochranné pomůcky 

 

 

 

 

 pomocí modelů se 

Zvuk a jeho zdroje 

zdroje zvuku, zvuky 

hudební a nehudební 

 ozvěna 

 hudební nástroje- 

strunné, dechové, bicí 

 tóny-hluboké, vysoké 

 škodlivost hluku pro 

člověka a životní prostředí  

 

Světlo a jeho zdroje 

zdroje 

světla(Slunce,oheň,žárovk

a, zářivka,svíčka) 

 zrcadla-praktické 

využití-vidět sám sebe, 

lékaři, periskop, zrcadla na 

křižovatkách apod.) 

 optické přístroje jejich 

praktické využití- 

fotoaparáty, promítací 

přístroje, kamery, 

mikroskopy 

 korekce očních vad-brýle 

 ochrana zraku před 

poškozením 

 

 

 

Hv-poslechové 

činnosti 

Řv-sluchová cvičení 

 

 

 

 

 

 

Vv-netradiční výtvarné 

činnosti 
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seznámit, sehrát, pohyb Země 

a jeho důsledky-střídání dne a 

noci, střídání ročních období 

 seznámit se s fázemi 

měsíce, symboly v kalendáři 

Pohyb Země 

 pohyb Země kolem své 

osy 

 pohyb Země kolem 

Slunce  

 měsíční fáze 

 střídání dne a noci 

 střídání ročních období 
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6.8.2 Základy chemie  

Vyučovací předmět Základy chemie: 

 
Základy chemie je povinným vyučovacím předmětem v 9.-10. ročníku.. K organizačním 

formám výuky patří exkurze. 

Časová dotace je 1 hodina týdně v každém z uvedených ročníků. Základy chemie jsou 

posíleny o 1 disponibilní hodinu v 10. ročníku.  

 
Předmět: Základy chemie             Ročník: 9.                Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 rozlišit základní vlastnosti 

látek-rozpustnost, 

nerozpustnost 

 

 z praktických zkušeností 

znát jejich význam pro 

člověka, jejich využití 

v běžném životě 

 

 

 

 

 seznámit se s užitím 

stavebních pojiv v praxi 

 

 Vlastnosti látek 

 látky rozpustné 

 látky nerozpustné 

 Paliva 

 ropa 

 uhlí 

zemní plyn 

 hodnocení paliv 

z hlediska ekologie 

  Stavební pojiva 

cement 

 vápno 

 sádra 

 jejich užití v praxi 

 bezpečnost při práci s 

nimi  

 

 Pv-práce 

v domácnosti 

 Pv – práce 

v domácnosti, práce 

pěstitelské  

Hv-poslechové 

činnosti-voda a její 

vyjádření v hudbě 

 Vv-malba, 

kresba,malíři 

 

 Vv-kresba, 

malba,fotografování 

 

 Tv-turistika a 

pobyt v přírodě 

 

 

 

 

 

 poznat různé chemické 

prostředky používané 

v domácnosti, poznat je 

podle etikety 

 pracovat bezpečně s běžně 

používanými chem. látkami  

 dodržovat bezpečnost a 

hygienu při práci i po ní 

 

 poznat základní symboly a 

označení na nebezpečných 

látkách 

 vědět jak se chovat při 

styku s těmito látkami, 

pomoc při polití, stříknutí do 

oka, úst, vdechnutí apod. 

 

 seznámit se s dalšími 

chem. látkami používanými 

např. na zahradě, v dílně, 

hnojiva, barvy,mycí a čisticí 

prostředky  

 

 poznat označení hořlavých 

 Nebezpečné látky a 

přípravky 

 označování běžných 

chemikálií, druhy, 

skladování 

 používání chemikálií 

v domácnosti 

 bezpečnost při práci 

s přípravky, ochranné 

pomůcky 

 

 

 Označování, symboly 

nebezp. látek 

 

 

 

 

 

 Zásady bezpečné práce 

s chemickými přípravky 

 chem přípravky na hubení 

škůdců, plevelu, 

barvy,čistící prostředky 

 

Pv-práce 

v domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 Čt-čtení 

symbolů,návodů 

 Ps-zápis značek, 

symbolů 

 

 

 

Pv-práce 

v domácnosti 
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látek 

 uvést a prakticky zvládnou 

zásady bezpečné práce 

s běžnými hořlavinami 

 

 

 Hořlaviny 

 zásady zacházení 

 výbušné látky, zábavná 

pyrotechnika 

 první pomoc při popálení, 

poleptání, požití, 

vystříknutí 

 

 seznámit se na konkrétních 

příkladech jak dochází 

k znečišťování životního 

prostředí a jak tomu 

předcházet 

 na modelových příkladech 

uvést zásady chování za 

mimořádných situacích 

ohrožujících zdraví a život 

člověka během přírodních a 

průmyslových havárií v 

blízkosti bydliště  

 získat základní informace 

o léčivech a návykových 

látkách 

 seznámit se základními 

pravidly při užívání léků 

 uvést příklady drog a znát 

následky jejich užívání 

 uvědomit si zdravotní 

rizika a sociální rizika při 

užívání návykových látek 

(známé osobnosti –

herci,zpěváci, kteří užívali 

drogy 

 Mimořádné události 

 úniky nebezpečných látek 

 havárie chemických 

provozů 

 ekologické katastrofy 

 

 

 

 

 

 Léčiva a návykové látky 

 léčiva-druhy 

 drogy 

 nebezpečí závislosti 

 kouření, pití 

alkoholu,drogy 

 

 

 Tv-turistika a 

pobyt v přírodě 
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Předmět: Základy chemie         Ročník: 10.                  Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 rozlišit druhy vody 

 uvést příklady znečišťování 

vody ve svém okolí 

 uvést příklady správného 

chování 

 pochopit na praktických 

příkladech  význam vody pro 

život 

 

 vědět o kyslíku jako o 

složce vzduchu a jeho 

nezbytnosti pro život 

 uvést příklady znečišťování 

vzduchu ve svém okolí 

 na konkrétních příkladech 

ukázat, jak dochází 

k znečišťování ovzduší 

 uvést příklady chování při 

nadměrném znečištění 

ovzduší 

 

 rozpoznat plasty od dalších 

látek 

 uvést příklady použití 

plastů 

 uvést výhody a nevýhody 

při jejich používání-praktická 

činnost 

 seznámit se s vlivem plastů 

na životní prostředí 

 aktivně se zapojit do sběru 

a třídění plastů 

 Voda 

 výskyt, vlastnosti a 

význam 

 druhy vody-spodní, 

povrchová, pitná, užitková, 

odpadní 

 čistota vody 

 ochrana vody a vodních 

zdrojů 

 

 Vzduch 

 složení vzduchu, kyslík 

 výskyt vzduchu 

 vlastnosti vzduchu 

 význam vzduchu pro život 

 čistota ovzduší, smog 

 

 Plasty 

 použití plastů 

 význam plastů pro člověka 

 plasty a jejich likvidace 

hodnocení plastů z hlediska 

péče o životní prostředí 

 

 Pv – práce 

v domácnosti, práce 

pěstitelské  

Hv-poslechové 

činnosti-voda a její 

vyjádření v hudbě 

 Vv-malba, 

kresba,malíři 

 

 Vv-kresba, 

malba,fotografování 

 

 Tv-turistika a pobyt 

v přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 poznat různé chemické 

prostředky používané 

v domácnosti, poznat je podle 

etikety 

 pracovat bezpečně s běžně 

používanými chem. látkami  

 dodržovat bezpečnost a 

hygienu při práci i po ní 

 

 poznat základní symboly a 

označení na nebezpečných 

látkách 

 vědět jak se chovat při 

styku s těmito látkami, 

pomoc při polití, stříknutí do 

oka, úst, vdechnutí apod. 

 

 seznámit se s dalšími chem. 

látkami používanými např. na 

 Nebezpečné látky a 

přípravky 

 označování běžných 

chemikálií, druhy, 

skladování 

 používání chemikálií 

v domácnosti 

 bezpečnost při práci 

s přípravky, ochranné 

pomůcky 

 

 

 Označování, symboly 

nebezp. látek 

 

 

 

 

 

 

Pv-práce 

v domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 Čt-čtení 

symbolů,návodů 

 Ps-zápis značek, 

symbolů 

 

 

 

Pv-práce 

v domácnosti 
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zahradě, v dílně, hnojiva, 

barvy,mycí a čisticí 

prostředky  

 

 poznat označení hořlavých 

látek 

 uvést a prakticky zvládnou 

zásady bezpečné práce 

s běžnými hořlavinami 

 Zásady bezpečné práce 

s chemickými přípravky 

 chem přípravky na hubení 

škůdců, plevelu, 

barvy,čistící prostředky 

 Hořlaviny 

 zásady zacházení 

 výbušné látky, zábavná 

pyrotechnika 

 první pomoc při popálení, 

poleptání, požití, vystříknutí 

 

 seznámit se na konkrétních 

příkladech jak dochází 

k znečišťování životního 

prostředí a jak tomu 

předcházet 

 na modelových příkladech 

uvést zásady chování za 

mimořádných situacích 

ohrožujících zdraví a život 

člověka během přírodních a 

průmyslových havárií v 

blízkosti bydliště  

 získat základní informace o 

léčivech a návykových 

látkách 

 seznámit se základními 

pravidly při užívání léků 

 uvést příklady drog a znát 

následky jejich užívání 

 uvědomit si zdravotní rizika 

a sociální rizika při užívání 

návykových látek (známé 

osobnosti –herci,zpěváci, 

kteří užívali drogy 

 Mimořádné události 

 úniky nebezpečných látek 

 havárie chemických 

provozů 

 ekologické katastrofy 

 

 

 

 

 

 Léčiva a návykové látky 

 léčiva-druhy 

 drogy 

 nebezpečí závislosti 

 kouření, pití 

alkoholu,drogy 

 

 

 

 Tv-turistika a pobyt 

v přírodě 
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6.8.3 Přírodopis 

Vyučovací předmět Přírodopis je rozdělen do následujících okruhů, které tvoří jeden 

celek vnitřně propojený zřejmými souvislostmi a vztahy: 

 Příroda- žáci si vytvářejí vztah k přírodě, učí se chránit životní prostředí. Při 

praktických činnostech sledují, jak změny v přírodě působí na člověka a naopak jak 

činnost člověka působí na přírodu. 

 Člověk - žáci se seznamují se základními funkcemi lidského těla, poznávají co 

jejich zdraví škodí a co prospívá. Učí se, jak o své zdraví pečovat a získávají 

základní poznatky z oblasti první pomoci a sexuální výchovy. 

 

Přírodopis je povinným vyučovacím předmětem v 7.-10. ročníku. Časová dotace je 1 

hodina týdně v každém z uvedených ročníků. 

 

 

Předmět: Přírodopis             Ročník: 7.                             Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 rozlišit přírodu živou a 

neživou, vzájemná 

propojenost 

  

 uvést proměny ročních 

období 

 pojmenovat práce a nářadí 

 poznat druhy ptáků 

 

 pojmenovat podle 

obrazového materiálu  druhy 

volně žijících zvířat 

 znát hlavní části zvířecího 

těla 

 vysvětlit způsob péče o ně 

 

 porovnat změny v přírodě-

zima-podzim 

 vědět o způsobu péče o 

ptactvo, ryby a zvěř 

 poznat a pojmenovat druhy 

ptactva a lesní zvěře 

  

 porovnat změny v přírodě 

na základě získaných 

poznatků-podzim-zima-jaro 

 popsat části rostlin 

 pojmenovat činnosti a 

nářadí spojené s jarními 

pracemi, poznávat nářadí 

 poznat a pojmenovat 

některé škůdce a ochránce 

Příroda 

 Člověka příroda 

-příroda živá a neživá 

 

Příroda na podzim 

-charakteristické znaky 

počasí a přírody 

-podzim na zahradě, 

v sadě, na poli 

-příprava na zimu-odlet 

ptáků 

 

Volně žijící zvířata 

-hlavní části zvířecího těla 

-způsob života zvířat 

-péče o zvířata 

 

 Příroda v zimě 

-charakteristické znaky 

počasí a přírody 

-péče o ptactvo a lesní 

zvířata 

-ryby 

 

Příroda na jaře 

 charakteristické znaky 

přírody a počasí 

 práce na zahradě, poli, 

v sadě 

 stavba těla rostlin-

kořen, stonek, list, 

semeno, plod 

 ochránci a škůdci 

 

 

 Čtení -  literární 

výchova 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti), 

pobyt v přírodě 

 

 

 

 

 

 Pv -  práce s drobným 

materiálem 

 

 Inf-přírodopisné 

programy 

 

 

 

 

 

 

  Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti), 

pobyt v přírodě 

EV –Základní 

podmínky života, 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí, Vztah 

člověka k přírodě 
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sadů a zahrad  ovocných sadů a zahrad 

 poznat a pojmenovat 

vybrané listnaté a jehličnaté 

stromy na obrázcích 

 pojmenovat části stromu 

 poznat lesní rostliny a 

plody  

 s pomocí hodnotit některé 

lidské činnosti, které mají 

negativní dopad na přírodu 

 uvést příklady živelných 

pohrom a ekologických 

katastrof 

uvést zásady chování 

v přírodě 

 poznat některé jedlé houby 

 poznat houby jedovaté 

 dodržovat zásady 

správného zacházení 

s jedlými a jedovatými 

houbami 

 

 porovnat změny v přírodě 

na základě získaných 

poznatků-podzim-zima-jaro-

léto 

  poznat a pojmenovat 

některé druhy lučních květin, 

obilovin, ovoce a zeleniny, 

jejich sklizeň, význam pro 

člověka, pěstování 

správným chováním chránit 

ohrožené druhy rostlin a 

živočichů, pobyt v přírodě 

 Les 

-základní druhy 

jehličnatých a listnatých 

stromů 

-části stromů 

-lesní byliny a plody 

-význam lesů, nepřátelé 

lesů 

-chování v přírodě 

-ochrana přírody a 

životního prostředí 

 

Houby 

-houby jedlé 

-houby jedovaté 

-zásady sběru 

-konzumace a zpracování 

hub 

-první pomoc při otravě 

houbami 

 

Příroda v létě 

-charakteristické znaky 

počasí a přírody 

-luční květy 

-druhy obilovin 

-letní ovoce a zelenina 

-chování v přírodě, 

ochrana přírody 

 

 

 

 

 Řv-hry na rozvoj 

sluchové analýzy a 

syntézy 

 

 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti), 

pobyt v přírodě 

 Vv - kresba 

 Čtení-práce 

s encyklopediemi, 

naučná literatura, 

obrázkové knihy 

 

 

 pojmenovat a ukázat na 

svém těle, na těle kamaráda 

části těla, vnitřní orgány-

srdce, plíce, ledviny, žaludek  

 znát základní funkce 

orgánových soustav 

 zdravé a nezdravé 

potraviny 

 uvědomit si škodlivost 

kouření a alkoholu, naučit se 

odmítat tyto látky 

 zařadit správné nesprávné 

obrázky chování lidí , vědět 

jak se mu bránit, koho 

požádat o pomoc  

 umět si ošetřit drobné 

poranění 

  

 vysvětlit rozdíly ženského 

a mužského těla 

Člověk 

 Lidské tělo 

části lidského těla 

-nejdůležitější vnitřní 

orgány 

Péče o zdraví 

-správná životospráva, 

spánek, odpočinek 

-škodlivost kouření a 

alkoholu 

-formy násilí 

 Hygiena 

-varování před škodlivostí 

užívání drog, gemblerství 

-první pomoc při poranění 

 

 Základy sexuální 

výchovy 

-změny v období 

dospívání, rozdíly mezi 

chlapcem a dívkou 

 

 

 Řv-hry na rozvoj 

sluchové analýzy a 

syntézy 

 

 

 

 

 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti) 

 Vv - kresba 

Čtení - literární 

výchova 
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 uplatňovat zásady hygieny 

těla v běžném životě  

-pohlavní orgány 

-hygiena v období 

dospívání 

-vztahy mezi chlapci a 

dívkami, přátelství, láska 
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Předmět: Přírodopis             Ročník: 8.                            Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 rozlišit přírodu živou a 

neživou, vzájemná 

propojenost 

  

 uvést proměny ročních 

období 

 pojmenovat práce a nářadí 

 poznat další druhy ptáků 

 

 

 pojmenovat podle 

obrazového materiálu další 

druhy volně žijících zvířat 

 znát hlavní části zvířecího 

těla 

 vysvětlit způsob péče o ně 

 

 porovnat změny v přírodě-

zima-podzim 

 vědět o způsobu péče o 

ptactvo ryby a zvěř 

 poznat a pojmenovat další 

druhy ptactva a lesní zvěře 

  

 porovnat změny v přírodě 

na základě získaných 

poznatků-podzim-zima-jaro 

 popsat části rostlin 

 pojmenovat činnosti a 

nářadí spojené s jarními 

pracemi, poznávat nářadí 

 poznat a pojmenovat 

některé škůdce a ochránce 

sadů a zahrad  

Příroda 

 Člověka příroda 

-příroda živá a neživá 

 

Příroda na podzim 

-charakteristické znaky 

počasí a přírody 

-podzim na zahradě, 

v sadě, na poli 

-příprava na zimu-odlet 

ptáků 

 

Volně žijící zvířata 

-hlavní části zvířecího těla 

-způsob života zvířat 

-péče o zvířata 

 

 Příroda v zimě 

-charakteristické znaky 

počasí a přírody 

-péče o ptactvo a lesní 

zvířata 

-ryby 

 

Příroda na jaře 

-charakteristické znaky 

přírody a počasí 

-práce na zahradě, poli, 

v sadě 

-stavba těla rostlin-

kořen,stonek,list, 

semeno,plod 

-ochránci a škůdci 

ovocných sadů a zahrad 

 

 

 

 

 Čtení -  literární 

výchova 

 

 

 

 

 

 Pv -  práce s drobným 

materiálem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV –Základní 

podmínky života, 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí, Vztah 

člověka k přírodě 

 

 

 

 

 poznat a pojmenovat další 

vybrané listnaté a jehličnaté 

stromy na obrázcích 

 pojmenovat části stromu 

 poznat další lesní rostliny a 

plody  

 s pomocí hodnotit některé 

lidské činnosti, které mají 

negativní dopad na přírodu 

 uvést příklady živelných 

pohrom a ekologických 

katastrof 

uvést zásady chování 

v přírodě 

 poznat některé jedlé houby 

 poznat houby jedovaté 

 Les 

-základní druhy 

jehličnatých a listnatých 

stromů 

-části stromů 

-lesní byliny a plody 

-význam lesů, nepřátelé 

lesů 

-chování v přírodě 

-ochrana přírody a 

životního prostředí 

 

Houby 

-houby jedlé 

-houby jedovaté 

-zásady sběru 

 

 

 Řv-hry na rozvoj 

sluchové analýzy a 

syntézy 

 

 

 

 

 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti) 

 Vv - kresba 
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 dodržovat zásady 

správného zacházení 

s jedlými a jedovatými 

houbami 

 

 

 

 porovnat změny v přírodě 

na základě získaných 

poznatků-podzim-zima-jaro-

léto 

  poznat a pojmenovat další 

druhy lučních květin, 

obilovin, ovoce a zeleniny, 

jejich sklizeň, význam pro 

člověka, pěstování 

správným chováním chránit 

ohrožené druhy rostlin a 

živočichů 

-konzumace a zpracování 

hub 

-první pomoc při otravě 

houbami 

 

Příroda v létě 

-charakteristické znaky 

počasí a přírody 

-luční květy 

-druhy obilovin 

-letní ovoce a zelenina 

-chování v přírodě, 

ochrana přírody 

 

 

 

 Čtení-literární 

výchova 

 

 pojmenovat a ukázat na 

svém těle, na těle kamaráda 

části těla, vnitřní orgány-

srdce, plíce, ledviny, žaludek  

 znát základní funkce 

orgánových soustav 

 zdravé a nezdravé 

potraviny 

 uvědomit si škodlivost 

kouření a alkoholu, naučit se 

odmítat tyto látky 

 zařadit správné nesprávné 

obrázky chování lidí , vědět 

jak se mu bránit, koho 

požádat o pomoc  

 umět si ošetřit drobné 

poranění 

  

 vysvětlit rozdíly ženského 

a mužského těla 

 učit se chování k druhému 

pohlaví 

 uplatňovat zásady hygieny 

těla v běžném životě 

 zeptat se, neostýchat se 

hovořit o sexuálním životě 

 chápat důvody ochrany 

před těhotenstvím  

Člověk 

 Lidské tělo 

části lidského těla 

-nejdůležitější vnitřní 

orgány 

Péče o zdraví 

-správná životospráva, 

spánek, odpočinek 

-škodlivost kouření a 

alkoholu 

-formy násilí 

 Hygiena 

-varování před škodlivostí 

užívání drog, gemblerství 

-první pomoc při poranění 

 

 Základy sexuální 

výchovy 

-změny v období 

dospívání, rozdíly mezi 

chlapcem a dívkou 

-pohlavní orgány 

-hygiena v období 

dospívání 

-vztahy mezi chlapci a 

dívkami, přátelství, láska 

-vznik nového života 

-antikoncepce 

 

 

 

 Řv-hry na rozvoj 

sluchové analýzy a 

syntézy 

 

 

 

 

 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti) 

 Vv - kresba 

Čtení - literární 

výchova 
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Předmět: Přírodopis              Ročník: 9.                            Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 na jednoduchých pokusech 

pochopit význam vody, půdy, 

slunce, vzduchu pro rostliny, 

živočichy 

 přiřadit některé rostliny, 

živočichy podle životních 

podmínek 

  

 přiřazovat obrazový 

materiál-samec, samice, 

mládě 

 znát hlavní části zvířecího 

těla 

 vysvětlit způsob péče o ně 

 na praktických ukázkách 

popsat čím jsou domácí 

zvířata užitečná pro člověka, 

význam domácích mazlíčků 

 

 pojmenovat podle 

obrazového materiálu další 

druhy volně žijících zvířat 

 

 přiřadit volně žijící zvířata 

podle toho kde žijí, čím se 

živí 

 při pobytu v přírodě se 

prakticky seznámit 

s chováním v přírodě poznat 

a pojmenovat některé druhy 

ptactva a lesní zvěře 

 návštěvou ZOO, záchranné 

stanice pochopit její význam 

pro záchranu ohrožených 

druhů 

 znát způsob chování při 

styku se zvířaty 

 znát pomoc při bodnutí 

hmyzem 

Příroda 

 Člověka příroda 

-význam slunečního 

záření , vody, vzduchu a 

půdy pro rostliny a 

živočichy 

-rozmanitost životních 

podmínek 

 

 

Živočichové 

 Domácí zvířata 

-stavba těla, užitek 

-péče o domácí 

zvířata,chov zvířat 

 

 

 

 

Volně žijící zvířata 

-nejznámější savci, plazi, 

obojživelníci, ryby, hmyz 

-přizpůsobení těla 

životnímu prostředí 

-způsob obživy 

-způsob života zvířat 

-ochrana volně žijících 

živočichů 

-úloha ZOO,záchranných 

stanic, útulků 

-nebezpečí styku se 

zvířaty-(uštknutí, bodnutí, 

vzteklina, klíště přenos 

dalších nemocí) 

-ochrana a první pomoc 

 

 

 

 Čtení -  literární 

výchova 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti), 

pobyt v přírodě 

 

 

 

 

 

 Pv -  práce s drobným 

materiálem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti), 

pobyt v přírodě 

 

 

EV –Základní 

podmínky života, 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí, Vztah 

člověka k přírodě 

 

 

 

 

 poznat a pojmenovat další 

vybrané rostliny,   listnaté a 

jehličnaté stromy při pobytu 

v přírodě 

 poznat další lesní rostliny a 

plody, polní plodiny, 

obiloviny při pobytu 

v přírodě, přínos pěstování 

pro člověka 

  uvést a dodržovat zásady 

správného chování v přírodě 

Rostliny 

 Rostliny na zahradě 

 

 Rostliny na poli 

 

 Rostliny v lese 

 

 Rostliny u vody 

 

 Ochrana přírody a 

životního prostředí, 

 

 Řv-hry na rozvoj 

sluchové analýzy a 

syntézy 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti), 

pobyt v přírodě 

 Vv - kresba 
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 s pomocí hodnotit některé 

lidské činnosti, které mají 

negativní dopad na přírodu 

 uvést příklady živelných 

pohrom a ekologických 

katastrof 

správným chováním chránit 

ohrožené druhy rostlin  

 

správně pojmenovat, ukázat, 

zakreslit části těla 

 pojmenovat a ukázat 

některé kosti, důležité vnitřní 

orgány-srdce, plíce, 

ledviny,játra, mozek, pohl. 

orgány atd. 

 znát základní funkce 

orgánových soustav-dýchání, 

srdeční činnost, zažívání, 

vyměšování 

ohrožené druhy 

 

 

 

 

 Člověk,péče o zdraví 

 

 Lidské tělo 

-části lidského těla 

-vnitřní orgány a jejich 

funkce 

 

 

 

 

 

 Čtení-literární 

výchova 

 znát nutnost odpočinku pro 

člověka, pochopit potřebu 

spánku a správného trávení 

volného času   

naučit se konzumovat  

zdravé potraviny, omezovat 

přísun nezdravých potravin 

 uvědomit si škodlivost 

kouření a alkoholu, naučit se 

odmítat je 

 zařadit správné a  

nesprávné obrázky chování 

lidí ,  vědět jak se mu bránit, 

koho požádat o pomoc  

 umět si ošetřit drobné 

poranění 

 vhodně se oblékat podle 

počasí a teploty 

 popsat, ukázat pokud má 

zdravotní problém 

 vhodně se chovat u lékaře 

  mít stereotypním 

opakování zvládnutou ranní, 

večerní hygienu, hygienu po 

použití WC, po práci, před 

jídlem 

 mít nacvičené správné 

čištění zubů, četnost  

 zvládnout požití 

předepsaného léku-tablet, 

kapek apod.    

Péče o zdraví, hygiena 

-správná životospráva, 

spánek, odpočinek, 

význam sportu 

-škodlivost kouření a 

požívání alkoholických 

nápojů 

-návykové látky, 

škodlivost drog, 

gamblerství 

-drobné poranění-

odřeniny, oděrky, 

popálení 

-ochrana zdraví, prevence 

onemocnění, otužování 

-projevy a příznaky 

nemocí, měření teploty 

-návštěva lékaře 

-převoz do nemocnice, 

pobyt v nemocnici 

-péče o chrup, prevence 

zubního kazu 

-hygiena těla 

-užívání léků, předpis, 

lékárna 

 

 

 

 

 

 Řv-hry na rozvoj 

sluchové analýzy a 

syntézy 

 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti) 

 Vv - kresba 

Čtení –  propagační 

letáky,literatura o 

dospívání pro mládež 

 

  

 zvládnout chování 

k druhému pohlaví 

 uplatňovat zásady hygieny 

 Základy sexuální 

výchovy 

-změny v období 

dospívání, rozdíly mezi 

 

 Čtení –  propagační 

letáky, literatura o 

dospívání pro mládež 
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těla v běžném životě 

 zeptat se, neostýchat se 

hovořit o sexuálním životě 

  vědět co je bezpečný 

sexuální vztah, jak se chránit 

před nežádoucí otěhotněním, 

koho požádat o pomoc, radu 

 pomocí modelové situace 

vědět jak reagovat v situaci 

ohrožení své osoby, jak 

odmítat  

chlapcem a dívkou 

-pohlavní orgány, 

sebeukájení 

-hygiena v období 

dospívání 

-vztahy mezi chlapci a 

dívkami, přátelství, láska 

-sexuální vztahy mezi 

mužem a ženou 

-početí, těhotenství, porod 

-odpovědnost v sexuálním 

životě- antikoncepce 

-nebezpečí pohlavních 

chorob,AIDS 

- nebezpečí pohlavního 

zneužití 

-jak reagovat v situacích 

ohrožení 

 

 Inf-využívat 

informace z internetu, 

tisku 
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Předmět: Přírodopis             Ročník: 10.                           Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 na jednoduchých pokusech 

pochopit význam vody, půdy, 

slunce, vzduchu pro rostliny, 

živočichy 

 přiřadit některé rostliny, 

živočichy podle životních 

podmínek  

 přiřazovat obrazový 

materiál-samec, samice, 

mládě 

 pojmenovat hlavní části 

zvířecího těla 

 vysvětlit způsob péče o ně 

 na praktických ukázkách 

popsat čím jsou domácí 

zvířata užitečná pro člověka, 

význam domácích mazlíčků 

 pojmenovat podle 

obrazového materiálu další 

druhy volně žijících zvířat 

seznámit se s dalšími volně 

žijícími zvířaty podle toho 

kde žijí, čím se živí 

 při pobytu v přírodě se 

prakticky seznámit 

s chováním v přírodě, poznat 

a pojmenovat některé druhy 

ptactva a lesní zvěře 

 návštěvou ZOO, záchranné 

stanice pochopit její význam 

pro záchranu ohrožených 

druhů 

 znát způsob chování při 

setkání se s  nemocným 

zvířetem  

 znát pomoc při bodnutí 

hmyzem 

Příroda 

 Člověka příroda 

-význam slunečního 

záření , vody, vzduchu a 

půdy pro rostliny a 

živočichy 

-rozmanitost životních 

podmínek 

Živočichové 

 Domácí zvířata 

-stavba těla, užitek 

-péče o domácí 

zvířata,chov zvířat 

 

 

 

Volně žijící zvířata 

-nejznámější savci, plazi, 

obojživelníci, ryby, hmyz 

-přizpůsobení těla 

životnímu prostředí 

-způsob obživy 

-způsob života zvířat 

-ochrana volně žijících 

živočichů 

-úloha ZOO,záchranných 

stanic, útulků 

-nebezpečí styku se 

zvířaty-(uštknutí, bodnutí, 

vzteklina, klíště přenos 

dalších nemocí) 

-ochrana a první pomoc 

 

 

 

 Čtení -  literární 

výchova 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti), 

pobyt v přírodě 

 

 

 

 

 

 Pv -  práce s drobným 

materiálem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti), 

pobyt v přírodě 

 

 

EV –Základní 

podmínky života, 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí, Vztah 

člověka k přírodě 

 

 

 

 

 poznat a pojmenovat další 

vybrané rostliny,   listnaté a 

jehličnaté stromy, keře při 

pobytu v přírodě 

 poznat další lesní rostliny a 

plody, polní plodiny, 

obiloviny, luštěniny i  při 

pobytu v přírodě,porozumět 

přínosu pěstování plodin pro 

člověka 

  uvést a dodržovat zásady 

správného chování v přírodě 

 s pomocí hodnotit některé 

lidské činnosti, které mají 

Rostliny 

 Rostliny na zahradě 

 

 Rostliny na poli 

 

 Rostliny v lese 

 

 Rostliny u vody 

 

 Ochrana přírody a 

životního prostředí, 

ohrožené druhy 

 

 

 

 Řv-hry na rozvoj 

sluchové analýzy a 

syntézy 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti), 

pobyt v přírodě 

 Vv - kresba 

 Čtení-literární 

výchova 
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negativní dopad na přírodu 

 uvést příklady živelných 

pohrom a ekologických 

katastrof 

správným chováním chránit 

ohrožené druhy rostlin  

správně pojmenovat, ukázat, 

zakreslit části těla 

 pojmenovat a ukázat 

některé kosti, důležité vnitřní 

orgány-srdce, plíce, 

ledviny,játra, mozek, pohl. 

orgány atd. 

 znát základní fce 

orgánových soustav-dýchání, 

srdeční činnost, 

zažívání,vylučování 

 

 

 

 Člověk 

 

 Lidské tělo 

-části lidského těla 

-vnitřní orgány a jejich 

funkce 

 

 

 

 

 znát nutnost odpočinku pro 

člověka, pochopit potřebu 

spánku a správného trávení 

volného času   

naučit se konzumovat  

zdravé potraviny, omezovat 

přísun nezdravých potravin 

 uvědomit si škodlivost 

kouření a alkoholu, naučit se 

odmítat je 

 zařadit správné, nesprávné 

obrázky chování lidí, vědět 

jak se mu bránit, koho 

požádat o pomoc  

 umět si ošetřit drobné 

poranění 

 vhodně se oblékat podle 

počasí a teploty 

 popsat, ukázat pokud má 

zdravotní problém 

 vhodně se chovat u lékaře 

  mít stereotypním 

opakování zvládnutou ranní, 

večerní hygienu, hygienu po 

použití WC, po práci, před 

jídlem 

 mít nacvičené správné 

čištění zubů, četnost  

 zvládnout požití 

předepsaného léku-tablet, 

kapek apod.    

Péče o zdraví, hygiena 

-správná životospráva, 

spánek, odpočinek, 

význam sportu 

-škodlivost kouření a 

požívání alkoholických 

nápojů 

-návykové látky, 

škodlivost drog, 

gemblerství 

-drobné poranění-

odřeniny, oděrky, 

popálení 

-ochrana zdraví, prevence 

onemocnění, otužování 

-projevy a příznaky 

nemocí, měření teploty 

-návštěva lékaře 

-převoz do nemocnice, 

pobyt v nemocnici 

-péče o chrup, prevence 

zubního kazu 

-hygiena těla 

-užívání léků, předpis, 

lékárna 

 

 

 

 

 Řv-hry na rozvoj 

sluchové analýzy a 

syntézy 

 

 

 

 Tv - činnosti 

ovlivňující zdraví 

(relaxační činnosti) 

 Vv - kresba 

Čtení –  propagační 

letáky,literatura o 

dospívání pro mládež 

 

  

 zvládnout chování 

k druhému pohlaví 

 uplatňovat zásady hygieny 

těla v běžném životě 

 zeptat se, neostýchat se 

hovořit o sexuálním životě 

 Základy sexuální 

výchovy 

-změny v období 

dospívání, rozdíly mezi 

chlapcem a dívkou 

-pohlavní orgány, 

sebeukájení 

 

 

 Čtení –  propagační 

letáky, literatura o 

dospívání pro mládež 

 

 Inf-využívat 
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  vědět co je bezpečný 

sexuální vztah, jak se chránit 

před nežádoucím 

otěhotněním, koho požádat o 

pomoc, radu 

 pomocí modelové situace 

vědět jak reagovat v situaci 

ohrožení své osoby, jak 

odmítat  

 

-hygiena v období 

dospívání 

-vztahy mezi chlapci a 

dívkami, přátelství, láska 

-sexuální vztahy mezi 

mužem a ženou 

-početí, těhotenství, porod 

-odpovědnost v sexuálním 

životě- antikoncepce 

-nebezpečí pohlavních 

chorob,AIDS 

- nebezpečí pohlavního 

zneužití 

-jak reagovat v situacích 

ohrožení 

informace z internetu, 

tisku 
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6.8.4 Zeměpis 

Vyučovací předmět Zeměpis je rozdělen do následujících tematických okruhů, které 

tvoří jeden celek vnitřně propojený zřejmými souvislostmi a vztahy: 

 

 Mapy - žáci se seznamují s mapou, učí se orientovat na mapě podle barev, vyhledat 

zeměpisnou polohu ČR a sousedních států. 

 Česká republika - poznávají naši vlast ,historické zajímavosti hlavního města, státní 

symboly, učí se vztahu a chování k symbolům naší státnosti.  

 Naše obec, město, krajina - poznávají významná místa v obci, městě, regionu. 

Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný 

vztah  ke kulturním a historickým pamětihodnostem. Pomocí praktických cvičení 

poznávají nutnost chránit životní prostředí. 

 Doprava - žáci se seznamují a prakticky zkoušejí cestování v regionu, učí se jak se 

chovat v dopravě, jak reagovat při setkání s neznámými lidmi. 

 Ochrana člověka za mimořádných situacích - získávají základní poučení o 

bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí. 

Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím,že pracují s  názornými pomůckami, 

sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace. 

 

Zeměpis je povinným vyučovacím předmětem v 7. – 10.. ročníku. Časová dotace je 1 

hodina týdně v každém z uvedených ročníků. 

 

 

Předmět: Zeměpis                     Ročník: 7.                       Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 poznat podle barev 

vodstvo, hory, nížiny 

 

 

 

 

 najít na mapě ČR,ukázat 

hranice státu, vědět co jsou 

státní hranice 

 říct název hlavního města 

 poznat a pojmenovat státní 

symboly 

 

 určit polohu svého bydliště 

na mapě regionu 

 poznat, pojmenovat a 

vyhledat na mapě polohu a 

účel významných kulturních 

a přírodních zajímavostí 

obce, města  

 na příkladech uvést kladný 

Mapy 

 orientace na mapě, 

rozlišit vodstvo, horstvo, 

nížiny 

cestování po ČR, do 

ciziny 

 

Česká republika 

poloha ČR, 

hranice,sousední státy 

 hlavní město-Praha 

 státní symboly 

 

Naše obec, město 

orientace v obci, městě 

podle významných bodů-

kulturní památky, pohoří, 

řeky,nejbližší města a 

obce,významné firmy 

 působení člověka na 

krajinu, ochrana kultur. a 

přírod.bohatství 

 

 Čt-literární výchova 

 

 

 Pv -  práce s drobným  

 

 Hv-Hymna ČR 

 

 

 

 

 

 Vv-kresba, 

malba,fotografování 
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a negativní vliv člověka na 

krajinu  

 

 znát druhy a  způsoby 

dopravy v regionu 

 uplatňovat základní 

pravidla chování při jízdě 

dopravními prostředky 

  naučit se bezpečně chovat 

na ulicích 

 dodržovat správné 

dopravní návyky-chodec, 

cyklista 

 správně reagovat na 

zvuková a světelná znamení 

 

 

 vědět jaké existují tísňové 

linky-policie,záchr.systém, 

hasiči) 

 na modelové situaci 

předvést  sdělení problému 

dospělé osobě popř.tel. 

sdělení 

 odhadnout možné nástrahy 

v přírodě, doma,  předvídat 

nebezpečí 

 chovat se podle pokynů 

kompetentních osob 

 nacvičovat přesun do 

bezpečí v případě ohrožení  

Doprava 

dopravní prostředky 

 cestování vlakem, 

autobusem, tramvají, 

metrem,letecká doprava 

chování v dopravních 

prostředcích 

 pravidla silničního 

provozu pro chodce, 

cyklisty 

 zvuková a světelná 

znamení 

Ochrana člověka při 

mimořádných situacích 

  v přírodě i doma 

bezpečně 

neznámí lidé, pozvání od 

neznámých lidí, 

 dávání dárků 

  linky tísňového volání 

 

 ochrana člověka při 

mimořádných situacích 

 živelní pohromy 

 

 

 

 

 Čt-jízdní řád, 

piktogramy 

  

 

Tv-turistická vycházka-

přesun do přírody 
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Předmět: Zeměpis                      Ročník: 8.                      Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 poznat podle barev 

vodstvo, hory, nížiny 

 

 

 

 

 najít, pojmenovat a ukázat 

na mapě ČR hranice 

sousedních států, vědět co 

jsou státní hranice 

 říct název hlavního 

města,poznat důležité 

kulturní památky Prahy 

 poznat a pojmenovat státní 

symboly 

 

 určit polohu svého bydliště 

na mapě regionu 

 poznat, pojmenovat a 

vyhledat na mapě polohu a 

účel významných kulturních 

a přírodních zajímavostí 

obce, města  

 na příkladech uvést kladný 

a negativní vliv člověka na 

krajinu  

 vědět o kulturních a 

přírodních zajímavostech a 

zvláštnostech v okolí 

Mapy 

 orientace na mapě, 

rozlišit vodstvo, horstvo, 

nížiny 

cestování po ČR, do 

ciziny 

 

Česká republika 

poloha ČR, 

hranice,sousední státy 

 hlavní město-Praha 

 státní symboly 

 státy EU 

 

 

 

Naše obec, město,okolní 

krajina 

orientace v obci, městě 

podle významných bodů-

kulturní památky, pohoří, 

řeky,nejbližší města a 

obce,významné firmy 

 působení člověka na 

krajinu, ochrana kultur. a 

přírod.bohatství 

 regionální zvláštnosti 

 znaky krajiny 

 

 

 Čt-literární výchova 

 

 

 Pv -  práce s drobným  

 

 Hv-Hymna ČR 

 

 

 

 

 

 Vv-kresba, 

malba,fotografování 

 

 Tv-turistika a pobyt v 

přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 znát druhy a  způsoby 

dopravy v regionu 

 uplatňovat základní 

pravidla chování při jízdě 

dopravními prostředky 

  naučit se bezpečně chovat 

na ulicích 

 dodržovat správné dopravní 

návyky-chodec, cyklista 

 správně reagovat na 

zvuková a světelná znamení 

 

 

 na modelové situaci 

předvést zavolání na  tísňové 

linky-policie,záchr.systém, 

hasiči) 

 na modelové situaci 

předvést  sdělení problému 

dospělé osobě popř.tel. 

sdělení 

Doprava 

dopravní prostředky 

 cestování vlakem, 

autobusem, tramvají, 

metrem, letecká doprava 

chování v dopravních 

prostředcích 

 pravidla silničního 

provozu pro chodce, 

cyklisty 

 zvuková a světelná 

znamení 

Ochrana člověka při 

mimořádných situacích 

  v přírodě i doma 

bezpečně 

neznámí lidé, pozvání od 

neznámých lidí, 

 dávání dárků 

  linky tísňového volání 

 

 

 

 

 Čt-jízdní řád, 

piktogramy 

  

 

Tv-turistická vycházka-

přesun do přírody 
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 odhadnout možné nástrahy 

v přírodě, doma,  pokusit se 

předvídat nebezpečí 

 chovat se podle pokynů 

kompetentních osob 

 nacvičovat přesun do 

bezpečí v případě ohrožení, 

dokázat pomoci ostatním, 

zvládnou své chování  

 ochrana člověka při 

mimořádných situacích 

 živelní pohromy 
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Předmět: Zeměpis                     Ročník: 9.                        Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 orientovat se n mapě podle 

barev 

 najít na mapě světadíly, 

oceány a moře 

 vlastní zážitky z cestování 

 

 

 

 najít, pojmenovat a ukázat 

na mapě ČR hranice 

sousedních států, vědět co 

jsou státní hranice 

 říct název hlavního 

města,poznat další důležité 

kulturní památky Prahy 

 poznat a pojmenovat státní 

symboly,úcta a chování při 

různých akcích 

 určit polohu svého bydliště 

na mapě regionu 

 poznat, pojmenovat a 

vyhledat na mapě polohu a 

účel významných kulturních a 

přírodních zajímavostí obce, 

města  

 na příkladech uvést kladný 

a negativní vliv člověka na 

krajinu  

 vědět o kulturních a 

přírodních zajímavostech a 

zvláštnostech v okolí 

 znát a respektovat způsoby 

chování v těchto lokalitách 

Mapy 

 orientace na mapě, 

rozlišit vodstvo, horstvo, 

nížiny 

 světadíly,moře a oceány 

cestování po ČR, do 

ciziny 

 

Česká republika 

poloha ČR, 

hranice,sousední státy 

 hlavní město-Praha 

 státní symboly 

 státy EU 

 

 

 

Naše obec, město,okolní 

krajina 

orientace v obci, městě 

podle významných bodů-

kulturní památky, pohoří, 

řeky,nejbližší města a 

obce,významné firmy 

 působení člověka na 

krajinu, ochrana kultur. a 

přírod.bohatství v ČR i 

regionu 

 regionální zvláštnosti-

chráněná území 

 znaky krajiny 

 

 Čt-literární výchova 

 

 Vv-kresba, malba 

 

 

 

 

 Pv – evropská 

kuchyně  

 

 

 Hv-Hymna ČR 

 

 

 

 

 

 Vv-kresba, malba, 

fotografování 

 

 Tv-turistika a pobyt v 

přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 znát druhy a  způsoby 

dopravy v regionu 

 uplatňovat základní 

pravidla chování při jízdě 

dopravními prostředky 

 další možné způsoby 

dopravy  

  naučit se bezpečně chovat 

na ulicích 

 dodržovat správné dopravní 

návyky-chodec, cyklista 

 správně reagovat na 

zvuková a světelná znamení-

nácvik praktické dovednosti 

 

 

 na modelové situaci 

Doprava 

dopravní prostředky 

 cestování vlakem, 

autobusem, tramvají, 

metrem, letecká doprava 

 cestování do zahraničí 

chování v dopravních 

prostředcích 

 pravidla silničního 

provozu pro chodce, 

cyklisty 

 zvuková a světelná 

znamení 

 

 

Ochrana člověka při 

mimořádných situacích 

 

 

 

 Čt-jízdní řád, 

piktogramy 

  

 

Tv-turistická vycházka-

přesun do přírody 
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předvést zavolání na  tísňové 

linky-(policie,záchr.systém, 

hasiči) 

 na modelové situaci 

předvést  sdělení problému 

dospělé osobě popř.tel. 

sdělení 

 odhadnout možné nástrahy 

v přírodě, doma,  pokusit se 

předvídat nebezpečí 

 chovat se podle pokynů 

kompetentních osob 

 nacvičovat přesun do 

bezpečí v případě ohrožení, 

dokázat pomoci ostatním, 

zvládnou své chování 

  v přírodě i doma 

bezpečně 

neznámí lidé, pozvání od 

neznámých lidí, 

 dávání dárků 

  linky tísňového volání 

 

 ochrana člověka při 

mimořádných situacích 

 živelní pohromy 
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Předmět: Zeměpis                     Ročník: 10.                      Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 orientovat se n mapě podle 

barev 

 najít na mapě světadíly, 

oceány a moře 

 vlastní zážitky z cestování 

 najít, pojmenovat a ukázat 

na mapě ČR hranice 

sousedních států, vědět co 

jsou státní hranice 

 říct název hlavního 

města,poznat další důležité 

kulturní památky Prahy 

 poznat a pojmenovat státní 

symboly,úcta a chování při 

různých akcích 

 

 určit polohu svého bydliště 

na mapě,na jednoduchém 

plánku  

 poznat, pojmenovat a 

vyhledat na mapě polohu a 

účel významných kulturních a 

přírodních zajímavostí obce, 

města, kraje  

 na příkladech uvést kladný a 

negativní vliv člověka na 

krajinu  

 vědět o kulturních a 

přírodních zajímavostech a 

zvláštnostech v okolí,správně 

je pojmenovat 

 respektovat způsoby 

chování v těchto lokalitách 

Mapy 

 orientace na mapě, 

rozlišit vodstvo, horstvo, 

nížiny 

 světadíly,moře a oceány 

cestování po ČR, do 

ciziny 

 

Česká republika 

poloha ČR, 

hranice,sousední státy 

 hlavní město-Praha 

 státní symboly 

 státy EU 

 

 

 

Naše obec, město,okolní 

krajina 

orientace v obci, městě 

podle významných bodů-

kulturní památky, pohoří, 

řeky,nejbližší města a 

obce,významné firmy 

 působení člověka na 

krajinu, ochrana kultur. a 

přírod.bohatství v ČR i 

regionu 

 regionální zvláštnosti-

chráněná území 

 znaky krajiny 

 

 

 Čt-literární výchova 

 

 Vv-kresba, malba 

 

 

 

 

 Pv – evropská 

kuchyně  

 

 

 Hv-Hymna ČR 

 

 

 

 

 

 Vv-kresba, malba, 

fotografování 

 

 Tv-turistika a pobyt v 

přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 znát druhy a  způsoby 

dopravy v regionu 

 uplatňovat základní pravidla 

chování při jízdě dopravními 

prostředky,cestování do školy 

 další možné způsoby 

dopravy  

  naučit se bezpečně chovat 

na ulicích 

 dodržovat správné dopravní 

návyky-chodec, cyklista 

 správně reagovat na 

zvuková a světelná znamení-

nácvik praktické dovednosti 

 

 

 na modelové situaci 

Doprava 

dopravní prostředky 

 cestování vlakem, 

autobusem, tramvají, 

metrem, letecká doprava 

 cestování do zahraničí 

chování v dopravních 

prostředcích 

 pravidla silničního 

provozu pro chodce, 

cyklisty 

 zvuková a světelná 

znamení 

 

 

Ochrana člověka při 

mimořádných situacích 

 

 

 

 Čt-jízdní řád, 

piktogramy 

  

 

Tv-turistická vycházka-

přesun do přírody 
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předvést zavolání na  tísňové 

linky-(policie,záchr.systém, 

hasiči) 

 na modelové situaci 

předvést  sdělení problému 

dospělé osobě popř.tel. 

sdělení 

 odhadnout možné nástrahy 

v přírodě, doma,  pokusit se 

předvídat nebezpečí 

 chovat se podle pokynů 

kompetentních osob 

 nacvičovat přesun do 

bezpečí v případě ohrožení, 

dokázat pomoci ostatním, 

zvládnou své chování  

  v přírodě i doma 

bezpečně 

neznámí lidé, pozvání od 

neznámých lidí, 

 dávání dárků 

  linky tísňového volání 

 

 ochrana člověka při 

mimořádných situacích 

 živelní pohromy 
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6.9 UMĚNÍ A KULTURA  
 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávací oblast Umění a kultura přispívá ke kultivaci osobnosti žáků tím, že dává 

prostor pro uplatnění jejich tvořivých schopností a zprostředkovává jim zážitky 

prostřednictvím vlastní tvorby a recepce. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce 

je možné přiblížit žákům hudební i výtvarné umění a působit tak na jejich estetické vnímání.  

Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. Pomáhá k 

odreagování, ke koncentraci pozornosti, k překonávání únavy. Na žáky působí harmonizující 

prostředí, ve kterém se snižuje jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost a 

nesoustředěnost, často i agresivita. Žáci s mentálním postižením mají předpoklady k osvojení 

hudebních a výtvarných dovedností a mohou v této oblasti dosahovat velice dobrých 

výsledků.  

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti napomáhá k rozvíjení smyslového vnímání, vlastní 

tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro vzájemnou 

spolupráci, toleranci a napomáhá utváření postojů a hodnot.  

Vzdělávací oblast se realizuje ve vzdělávacích oborech Hudební výchova a Výtvarná 

výchova.  

 

Vzdělávací obor Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich 

hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít. Hudební činnosti podporují u 

žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních a pohybových dovedností. 

Rytmická cvičení pozitivně ovlivňují i rozvoj řeči žáků.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

 využívání a rozvíjen tvořivých schopností a dovedností  

 rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání  

 rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí  

 ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry 

 poznání, že kultura a umění obohacují život člověka  

 poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit 

 seznámení se s kulturou jiných národů a etnik 

 

6.9.1 Hudební výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA:  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu:  

 

 vyučuje se jako samostatný předmět v 1. - 10. ročníku po 1 hodině týdně  

 hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura  
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 vzdělávací obsah je rozdělen do tří oblastí:  

 vokální a instrumentální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného 

projevu; hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci  

 hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty  

 poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob  

 

Průřezová témata  

 

Klíčové kompetence získávané žákem ve vzdělávacím oboru Hudební výchova:  

 

kompetence k učení  

 používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky 

 používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života  

 chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem se o získávání nových 

poznatků  

 

kompetence sociální a personální  

 orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

 rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky  

 podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

 uplatňuje základní návyky společenského chování  

 navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi, 

 

kompetence komunikativní  

 rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností  

 vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

 chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály  

 

 

Předmět: Hudební výchova             Ročník: 1.-3.                 Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová 

témata 

 

 

 zřetelně vyslovovat říkadla  

 opakovat text říkadel po 

krátkých úsecích po učiteli  

 reprodukovat vybraná 

říkadla zpaměti  

 spojit říkadlo + hru na tělo 

(text + tleskání)jednu 

činnost 

 používat jednoduché 

nástroje Orffova 

instrumentáře  

VOKÁLNÍ A 

INSTRUMENTÁLNÍ 

ČINNOSTI 

 deklamace krátkých 

říkadel 

 rytmizace jednoduchých 

slovních spojení 

 spojení – říkadlo + hra na 

tělo (tleskání, pleskání, 

dupání, cupitání) 

 

 

 jednoduché nástroje 

 

 

 Čtení -  literární výchova 

 

 

 

 

 

 Pv -  práce s drobným 

materiálem 
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 poznávat nástroje z 

instrumentáře 

 opakovat slyšený rytmus  

 

 

 dodržovat zásady hlasové 

hygieny 

soustředit se na správné 

dýchání  

 při zpěvu otvírat správně 

ústa, snažit se srozumitelně 

vyslovovat 

 

 osvojit si 10 nových písní 

lidových a umělých - 

zpaměti 

 projevit zájem o zpěv a 

hudební činnosti 

 uvolněně a rytmicky 

správně zpívat ve skupině 

 zpívat ve skupině s oporou 

hudebního nástroje, nebo 

učitelova zpěvu 

Orfeova instrumentáře 

 improvizované hudební 

nástroje k doprovodu 

říkadel, zpěvu 

 tempo čtvrťových hodnot 

2/4 takt, ozvěna 

 

 uvolňovací cviky- 

uvolnění mluvidel 

 zásady hlasové hygieny 

 správné držení těla při 

dýchání 

  dechová cvičení a 

jednoduché hry 

 správná výslovnost, 

brumendo 

 sjednocení hlasového 

rozsahu (c1-g1) 

 osvojování nových 

lidových i umělých písní 

 zpěv,skupiny s oporou 

učitelova hlasu, 

melodického nástroje  

 

 

 

 

 

 

 Prv -  rozmanitost 

přírody 

 Prv - lidé kolem nás 

 

 spojit zvukový a vizuální 

vjem 

 rozvíjet soustředění, 

pozornost a paměť 

 analyzovat zvuky, některé 

pojmenovat, určit směr 

odkud přicházejí  

 napodobovat hudební i 

nehudební zvuky 

 rozlišit hlasy kolem sebe  

 poznávat hudební nástroje 

podle zvuku 

 správně hudební nástroje 

pojmenovat 

 napodobit způsob hry na 

hudební nástroj 

 dovést v klidu vyslechnout 

krátkou poslechovou 

skladbu pro děti 

 

POSLECHOVÉ 

ČINNOSTI 

 sluchový výcvik – slyšet, 

poznávat a rozlišovat zvuky 

určitého prostředí – 

nehudební zvuky 

 zvuky vlastního těla 

 mluva a zpěv 

 nejznámější hudební 

nástroje 

 poslech živé hudby (hra 

učitele na hudební nástroj) 

 poslech skladeb lidových 

a umělých písní, dětské 

písně, skladby určené 

dětem 

 

 Řv-hry na rozvíjení 

sluchové analýzy a syntézy 

 Tv - činnosti ovlivňující 

zdraví (relaxační činnosti) 

 Vv - kresba 

 Čtení - literární výchova 

 

 

 aktivně se zapojit do 

hudebně pohybových her, 

spolupracovat s ostatními při 

jednoduchých hrách 

doprovázet říkadla, písně 

jednoduchými pohyby  

 individuálně,nebo ve 

skupině předvést různé 

druhy chůze 

s rytmickým, hudebním 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

 pohyb podle 

jednoduchých rytmických 

doprovodů (bubínek, hůlky, 

tamburíny) 

 pohyb podle tleskání, do 

rytmu říkadla 

 hudebně pohybové hry 

s říkadly a dětskými 

popěvky 

 

 

 

 

 

 Tv – činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností (rytmická 

cvičení, vyjádření rytmu 

pohybem) 
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doprovodem  

 chápat a správně reagovat 

na pokyny –pomalu – 

rychle, potichu – nahlas 

apod. 

 pokusit se o improvizaci 

na poslouchanou hudbu 

 motivovaná a 

rytmizovaná chůze,běh  

doprovázeno rytmickým, 

hudebním doprovodem 

 změny pohybu podle 

tempových změn 

 improvizovaný pohyb na 

poslouchanou hudbu  

 hudebně-relaxační 

techniky 
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Předmět: Hudební výchova             Ročník: 4.-6.                 Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová 

témata 

 

 

 při zpěvu správně dýchat, 

správně držet tělo  

 ve skupině zazpívat 

vzestupnou a sestupnou řadu 

 zazpívat zpaměti lidové a  

umělé písně 

 uvolněně, intonačně a 

rytmicky správně zpívat ve 

skupině  

 zřetelně vyslovovat 

říkadla, rozpočitadla 

 opakovat text po učiteli 

 podle svých možností 

spojit říkadlo+ hra na tělo, 

střídat již dvě činnosti 

(říkadlo-tleskání-podup 

apod.) 

 vhodně používat další 

Orffovy nástroje 

 správně nástroje 

pojmenovat, vyhledat 

 správně používat 

improvizované nástroje 

k rytmizaci, sborové recitaci, 

vlastnímu zpěvu 

VOKÁLNÍ A 

INSTRUMENTÁLNÍ 

ČINNOSTI 

 tempo čtvrťových hodnot 

v písních 

 správné držení těla při 

zpěvu  

 pěvecké dýchání, hlasová 

hygiena, artikulace 

 sjednocení hlasového 

rozsahu c1-g1 

 vzestupná i sestupná řada 

 osvojování nových 

lidových i umělých písní 

 zpěv skupiny, dvojic, 

sólový zpěv 

 deklamace říkadel 

 rozpočitadla od 

volnějších k rychlejším 

 rytmizace textů 

 tleskání ve stejném rytmu 

s učitelem 

 spojení říkadlo + hra na 

tělo 

 práce s dětským 

instrumentářem a 

improvizovanými nástroji  

 

 

 Čtení – literární výchova 

 

 

 

 

 Prv – lidé kolem nás 

 Prv – rozmanitost 

přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pv – práce s drobným 

materiálem 

 

 

 

 

 

 rozlišit tóny krátké-dlouhé, 

silné- slabé, vyšší- nižší 

 rozlišit sílu zvuku 

 rozlišit zpěv sborový a 

sólový, rozlišit hlasy kolem 

sebe 

 vyslechnout hru na další 

hudební nástroje, rozlišit 

zvuky, pojmenovat hudební 

nástroje, napodobit hru na ně 

 dokázat v klidu 

vyslechnout hudební ukázky, 

některé poznat 

 

POSLECHOVÉ 

ČINNOSTI 

 rozlišování tónů, zvuků, 

zpěvních hlasů 

 rozlišit hudební a 

nehudební zvuky 

 rozlišit mluvený a 

zpívaný hlas 

 zpěv sólista-sbor, hlas 

mužský, ženský, dětský-

barva hlasu 

 poslech populárních písní 

pro děti 

 poslech dětského sboru 

s doprovodem 

 poslech krátkých 

hudebních skladeb  

 

 Vv - kresba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aktivně se zapojit se do 

nových hudebně 

pohybových her a 

jednoduchých tanečních her 

 doprovázet chůzi  ,,hrou na 

tělo“ 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

 práce s hudebně 

pohybovými hrami 

 hra na tělo v pohybu 

(chůze, běh) 

 hra na tělo jednotlivců a 

 

 

 

 

 

 Tv – činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 
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 individuálně, nebo ve 

skupině předvést různé 

druhy chůze s doprovodem 

rytmickým, hudebním 

 pokusit se o pohybové 

vyjádření melodie a tempa 

poslouchané hudby 

dvojic 

 pohybové vyjádření 

tempa,tónů (pomalu , 

rychle, postupné 

zrychlování a zpomalování, 

vysoké a hluboké tóny) 

 pochodový rytmus, krok 

vycházkový, vojenský 

s rytmickým i hudebním 

doprovodem 

 improvizovaný pohyb na 

poslouchanou hudbu  

dovedností (rytmická 

cvičení, vyjádření rytmu 

pohybem) 
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Předmět: Hudební výchova            Ročník: 7. - 10.               Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová 

témata 

 

 

 opakovat hru na tělo podle 

nacvičeného schématu 

 rozlišit změny tempa 

dynamiky 

 správně artikulovat 

 orientovat se ve složitější 

rytmizaci 

 zapojit se do rytmických 

her, doprovázet zpěv 

spolužáků hrou na rytmické 

nástroje  

 

 

 

 

 předvést v skupině 

správné rozezpívání 

 dodržovat pravidla hlasové 

hygieny 

 správně využívat další 

prvky pěvecké techniky, 

správně hospodařit 

s dechem při interpretaci 

písní 

 melodizovat jednoduchý 

text 

 zpěv lidových, umělých a 

populárních písní 

 sólový zpěv, zpěv ve 

skupině 

 seznámit se s pojmy nota, 

notová osnova, hudební klíč 

VOKÁLNÍ A 

INSTRUMENTÁLNÍ 

ČINNOSTI 

 deklamace delších říkadel 

se střídáním hry na tělo 

 rozpočitadla od volnějších 

přes rychlejší(čtvrťové, 

osminové noty, pauza) 

 tempo a síla 

deklamovaného říkadla (od 

pomalého k rychlému, od 

tichého k hlasitému) 

 rytmizace v 2/4, 3/4, 4/4 

taktu   

 hra na tělo, Orffovy 

nástroje, improvizované 

nástroje (využití půlových, 

čtvrťových, osminových 

hodnot) 

 rozezpívání 

 hlasová hygiena 

 další pěvecké techniky- 

nádechy, frázování, měkké 

nasazení, pauza 

 prodlužování výdechu  

 melodizace-jednoduchých 

otázek a odpovědí-hudební 

dialog 

 rozšiřování hlasového 

rozsahu dle možností žáka  

 pojmy nota, notová 

osnova, hudební klíč 

 lidové, umělé, populární 

písně 

 

 

 Z-lidé a čas 

 

 

 

 

 Pv-práce s drobným 

materiálem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Př-rozmanitost přírody 

 Z-místo kde žijeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dovést v klidu vyslechnout 

krátkou ukázku symfonické 

hudby 

 vyjádřit vlastními slovy, 

na příkladech nutnost 

tolerance v hudbě i v jiných 

oblastech života 

 rozpoznat rytmus lidových 

písní-2/4, 3/4 

 rozlišit hluboké-vysoké 

tóny, pomalé-rychlé tempo 

 rozlišit hudební nástroje 

podle poslechu, správný 

název 

 význam Hymny ČR-

chování  

 POSLECHOVÉ 

ČINNOSTI 

 práce s poslechovými 

skladbami-

polka,valčík,pochod, koleda 

 poslech vážné hudby 

 poslech z oblasti 

populární hudby-různé 

styly  

 relaxační hudba  

 poslech Hymny ČR, 

hymny našich sousedů 

 

 

 Př-rozmanitost přírody 

 

 Vv –netradiční techniky 

 

 

 Z-místo kde žijeme 
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 poslech hudby našich 

sousedů,zemí EU 

 

 

 aktivně se zapojit doher, 

tanců, improvizace při tanci 

 ovládat prvky hry na tělo 

 dokázat pohybem vyjádřit 

výraz a náladu hudby 

 zatančit mazurku se 

spolužákem 

 cítit a vnímat rytmus, 

vyjádřit ho pohybem 

 zdokonalovat pravidelnou 

koordinaci pohybu a 

pravidelné rytmické pohyby 

 

HUDEBNĚ- POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

 hudebně pohybové hry 

 hra na tělo 

 pohybové vyjádření 

hudebního výrazu a 

nálady(tempo, dynamika) 

 tanec-mazurka-nácvik  

 taneční improvizace 

 procvičování pohybových 

prvků z nižších ročníků 

 kultivované pohyby 

odvozené z rytmické složky 

populární hudby, moderní 

tanec 

 muzikoterapie a relaxační 

techniky 

 

 Tv – činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností (jednoduchý 

tanec) 
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6.9.2 Výtvarná výchova 

Ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova dochází k poznávání prostředků výtvarného 

jazyka a k všestrannému prohlubování senzibility žáka. Prostřednictvím tvůrčích činností 

zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, estetické cítění, 

tvořivost, schopnost vyjadřovat emoce, představy, pocity a zkušenosti. Výtvarná výchova 

pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci a zlepšovat jemnou motoriku.  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA:  

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu  

 

 vyučuje se jako samostatný předmět v 1. až 6. ročníku po 2 hodinách týdně a v 7. až 

10. ročníku po 1 hodině týdně 

 formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové 

vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty  

 rozvíjí smyslové vnímání, pozornost, představivost a výtvarné dovednosti  

 přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a 

komunikace  

 užívá různých výtvarných technik (kresba, malba, koláž, modelování atd.) 

 

Průřezová témata: OSV, EV  

Klíčové kompetence získávané žákem v předmětu Výtvarná výchova:  

 

kompetence k učení  

 chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání nových 

poznatků 

 

kompetence pracovní  

 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých 

pracovních činnostech 

 pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly 

 

kompetence sociální a personální  

 podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

 uplatňuje základní návyky společenského chování 

 navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

 

kompetence komunikativní  

 komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

 rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností  

 vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem  

 vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor  

 chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály 
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Předmět: Výtvarná výchova               Ročník: 1.-3.                           Počet hodin: 2 
 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo  Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

· rozvíjet správné držení 

kresebného a malířského 

nástroje uvolněnou rukou 

· zvládat techniku kresby, 

malby 

· zvládat základní skladbu 

barev 

· vyjádřit tvar předmětu, 

jeho objem, hmotu a 

strukturu 

· zpracování materiálu – 

tvarování,grafomotorika, 

vnímat prostor 

·kresba(tužka,pastel,fix

y…) 

· malba(akvarel… 

netradiční prstové 

barvy) 

· kresba(křída,křídové 

pastely..) 

· výtvarné práce 

v materiálu(modelování 

z klasického materiálu – 

modelína,písek..) 

Prv-zdravá výživa  

· používat kresebné a 

malířské nástroje a 

materiály 

· vnímat barevnost 

kompozice 

· rozpoznat výrazové 

vlastnosti světlé a tmavé 

plochy 

· sestavovat a spojovat 

prvky z různých materiálů 

· rytmicky řadit prvky 

· kresba(pastely, 

fixy,křídy,..) 

· malba 

(akvarel,tempera – 

otisky..) 

· výtvarné práce 

v materiálu 

(koláž,mozaiky, 

prostorové objekty..) 

 

Prv-škola,školní 

pomůcky 

EV-vztah člověka 

k prostředí-obec,řešení 

odpadového 

hospodářství 
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Předmět: Výtvarná výchova           Ročník: 4.-6.                          Počet hodin: 2 
 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

· užívat přiměřené 

výtvarné techniky 

· upevňovat správné držení 

kresebných a malířských 

nástrojů uvolněnou rukou 

kresba, malba,práce 

v materiálu, netradiční 

techniky (prostředky a 

postupy pro vyjádření 

emocí, nálad a 

fantazijních představ, 

vnímání výtvarné 

činnosti) 

· záznam rytmu a 

pohybu 

· rozvíjení 

grafomotoriky 

  

· zachytit nejen svět 

viděný, ale i své představy, 

dojmy,pocity a myšlenky 

· učit se odhadnout kdy je 

práce dokončena 

· střídat materiály a 

nástroje 

· pracovat s dvěma 

rozměry :výškou a šířkou 

 

· kresba 

- uhel,rudka,pastely

,tuše,inkoust 

- netradiční 

kresebné nástroje 

dřívko,větvička,s

motek 

papíru,houbička,h

řebínek,stéblo 

trávy,kulička nit..) 

a podklady ke 

kresbě(kresebné 

plochy) 

· grafika 

- alternativní 

grafické 

techniky),otisky 

předmětů,přírodni

n,kolo-rované 

otisky..) 

nepravé grafické tech. 

(frotáž,odkrývací tech.) 

Prv-lidské 

tělo,smyslové orgány 

 

EV-lidské aktivity-

odpady a příroda 

 

OSV-sociální rozvoj-

poznávací schopnosti 

 

· znát barvy a určovat 

některé odstíny 

· využívat s pomocí 

barevné kontrasty 

· užívat vhodné nástroje, 

podklady a pomůcky 

· poznávat materiál, tvar a 

estetiku předmětu 

· prohlubovat svůj vztah 

k přírodě, vyjádřit emoce, 

nálady, fantazijní 

představy 

 

·  vnímání, 

porovnávání a 

hodnocení výsledků 

tvůrčí činnosti i 

ostatních výsledků 

běžné produkce 

(malba,kresba,ilustrace

,plastika) 

· výtvarný vztah 

k přírodě a vztah 

k životnímu prostředí, 

činnosti v přírodě – 

aktivity –„land art“ 

· prezentace výrobků 

vlastní činnosti 

 

Prv-lidé a čas 

Prv-rozmanitost 

přírody 

EV-vztah člověka 

k prostředí-životní 

styl 
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· seznamovat se 

s výtvarným uměním 

· prostřednictvím vlastní 

tvorby získávat 

k výtvarnému umění bližší 

vztah 

 

· cesty k výtvarnému 

umění (výstavy,výtvar. 

Publikace,..) 

- ilustrační tvorba 

- vnímání  a 

prožívání 

uměleckého díla 

· prezentace vlastní 

činnosti ve třídě, ve 

škole)spolupráce při 

propagaci a prezentaci 

školy v rámci výstav 

nebo akcí školy,..)  

Čt-pohádky-

(ilustrace),dramatiza

ce pohádky(kulisy) 

 

· užívat přiměřené 

výtvarné techniky 

· zpřesňovat spontánní  

projev žáka 

· rozvíjet svou 

představivost a tvořivost 

na základě konkrétních 

zkušeností a fantazie 

· zdokonalováním 

výtvarných činností 

prohlubovat emoční 

prožitky 

· rozvíjet a konfrontovat 

mezilidské vztahy 

· kresba, malba,práce 

v materiálu(prostředky 

a postupy pro 

vyjádření emocí,nálad 

a představ – tradiční a 

netradiční 

techniky;vnímání 

výtvarné činnosti)v 

základních oblastech: 

- výtvarné 

osvojování 

skutečnosti 

- dekorativní a 

prostorové práce 

spojené 

s experimentování

m 

výtvarné umění a 

životní prostředí 

Hv-hudební nástroje 

Hv-poslechové 

skladby,ilustrace k 

písním 

EV-vztah člověka 

k prostředí-ochrana 

život.prostředí 

· užívat výtvarné techniky 

při vhodné motivaci a 

předchozí přípravě 

· uvědomovat si vztah 

mezi materiálem, tvarem a 

estetikou předmětu 

· využívat jednoduché 

grafické techniky 

· rozvíjet výtvarné vnímání 

,vidění a myšlení – 

pozorovat porovnávat, 

poměřovat 

 

· kresba(tradiční a 

netradiční techniky – 

např. kresba prstem, 

vytrhávaný papír,..) 

· grafika 

 - 

(tisky,slepotisky,otisky 

předmětů,přírodnin,lid

ského těla,tisk 

z koláže,papírové 

šablony,vystřihovánky,

nepravé grafické 

techniky 

frotáž,protisk,odkrývac

í technika) 

Ma-rovinné útvary 

Ze-státy EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VkZ-9.-10.roč.- 

OSV-sebepoznání a 

sebepojetí-vztahy 

k druhým 

-komunikace-řeč 

předmětů a prostředí 
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Předmět: Výtvarná výchova             Ročník: 7.-10.               Počet hodin: 1 
 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

· vyjadřovat prostorové 

vztahy, základní proporce 

lidské postavy s využitím 

základních pravidel -  

v různých postojích a při 

různých pohybech 

 

 

 

 

 

uplatnit výtvarné linie a 

jejich rytmizaci v ploše 

 

 

· poznávat současnou 

bytovou kulturu, odívání a 

zevnějšek 

 

technika) 

· malba – (suché a 

mokré 

materiály,netradiční – 

latexové ,prstové 

tělové, textilní sklo,..) 

základní oblast: 

- dekorativní a 

prostorové práce 

s experimentování

m 

- kresba a malba- 

náměty.zátiší, 

krajina,postavy..(h

ry 

s barvou+otisky,r

oztírání,stříkání,ro

zfoukání, 

zapouštění 

barev,frotáž 

přírodními pigmenty 

· grafika -grafické 

techniky,klasické,alter

nativní,nepravé 

,počítačová 

grafika,užitá grafika 

· výtvarné umění a 

životní prostředí 

návykové látky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př-ochrana přírody 

 

 

· objevovat 

charakteristické vlastnosti 

hmoty a materiálu 

· dotvářet přírodní formy 

na základě fantazie 

 

· práce v materiálu 

(asambláž,modelování 

z klasického materiálu- 

nádoby,figury,reliéf, 

sádrové 

odlitky,plastiky,..mode

lování z netradičního 

materiálu..písek,těsto, 

keramická 

hlína,tvarování a 

Ov-pravěk,život v 

pravěku 

OSV-poznávací 

schopnosti 

mezilidské vztahy 

 

 

· zobrazovat přírodní a 

umělé formy na základě 

zkušeností žáků 

 

 

 

· pokusit se třídit výsledky 

vlastních činností pro 

prezentaci školy 

 

 

 

 

konstruování 

z různých typů 

materiálu .. papírová 

koláž,dekoltáž, 

· výtvarné činnosti v 

přírodě“land art“ 

 - uvědomit si rozdíl 

mezi původním a 

proměnným, rozvíjet 

fantazii 

· prezentace vlastní 

činnosti ve třídě i ve 

škole  

základní oblast : 

  

EV-ochrana přírody 

a kulturních památek 
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· využívat netradičních 

materiálů a technik 

k rozšíření výtvarného 

projevu 

 

 

 

· rád studovat a poznávat 

jak se co dělá, pokusit se o 

originalitu, projekci 

vlastních prožitků 

 

 -dekorativní a 

prostorové práce  

výtvarné umění a 

životní prostředí 

· kresba , malba – 

perspektiva(zobrazení 

prostoru na ploše) 

tradiční a netradiční 

kresebné nástroje 

· grafika (grafické 

techniky 

klasické,alternativní,ne

pravé,počítačové,video

,fotografie..) 

 

 

 

 

 

 

 



150 

6.10 ČLOVĚK A ZDRAVÍ  
 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem 

souvisejícím se zdravím, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost 

osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí psychomotorické i psychické schopnosti, pohybové 

dovednosti a zlepšuje sociální adaptabilitu. Umožňuje jim rozvoj jejich fyzických a 

pohybových možností. K osvojení dovedností a poznatků je třeba využívat vhodné motivace a 

činnosti, které posilují zájem žáků. Vedou je k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní 

prevence i problémů spojených s poškozením zdraví, v přiměřené míře k věku a rozumovým 

schopnostem.  

Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, 

které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které 

ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování 

a rozhodování, které vedou k zachování a posílení zdraví. Tím je zajištěno utváření 

dovedností a návyků pro uplatnění zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, 

zdravé výživy, pohybových aktivit apod.  

Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a 

Tělesná výchova. 

 

Vzdělávací obor Tělesná výchova umožňuje žákům využívat vlastní pohybové 

možnosti. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního 

pojetí pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Směřuje k 

eliminování nedostatků v diferenciaci a koordinaci pohybů.  

Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybových schopností a 

osvojování pohybových dovedností, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení v běžných i 

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

tělesné výchově. Korektivní a speciální vyrovnávací cvičení mohou být v hodinách tělesné 

výchovy preventivně zařazována a využívána u všech žáků nebo jsou využívána pro žáky se 

zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.   

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

 získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování 

preventivních činností podporujících zdraví  

 poznávání a chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených s 

dospíváním 

 dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví  

 rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i 

druhých a k osvojování poznatků, jak jim předcházet  

 odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím  
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 poznávání vlastních pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání 

pohybových schopností a dovedností  

 vnímání prožitků z pohybové činnosti  

 

 

6.10.1 Tělěsná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 

  

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu  

 

 vyučuje se v 1. a 10. ročníku po čtyřech hodinách týdně  

 uvědomění si významu pohybu pro zdraví  

 rozvoj spontánních pohybových činností  

 zlepšení pohybového projevu, tělesné kondice a správného držení těla  

 uvědomění si jednotlivých částí těla  

 osvojení a upevnění základních hygienických návyků a zásad bezpečnosti při 

pohybových aktivitách  

 rozvoj základních pohybových činností a dovedností  

 seznámení se základními povely a signály, se zásadami sportovního chování  

 osvojení si pravidel pohybových her  

 

Průřezová témata: OSV  

 

Klíčové kompetence získávané žákem v předmětu Tělesná výchova : 

kompetence k řešení problémů  

 řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností  

 ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů  

 

kompetence sociální a personální  

 rozpozná nevhodné i rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky  

 

kompetence občanské  

 dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

 

kompetence pracovní  

 má osvojeny hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 
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Předmět: Tělesná výchova        Ročník:  1. - 3.              Počet hodin: 4 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

Význam pohybu pro zdraví 

podle svých předpokladů 

postupně získávat kladný 

posto k pohybovým aktivitám 

, hrám 

 

 

 

Příprava organismu 

dodržovat pokyny učitele, 

které vedou k přípravě na 

pohybovou činnost 

 

 

 

 

 

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

podle svých schopností 

napodobit cvičení vedoucí ke 

správnému držení těla 

 

Rozvoj silových, 

rychlostních a 

koordinačních schopností 

podle svých schopností 

předvést pod vedením učitele 

jednotlivá cvičení vedoucí 

k rozvoji pohybových 

schopností 

 

 

Hygiena při Tv 

získat návyk cvičit ve 

vhodném cvičebním úboru, 

návyk pečovat o čistotu 

svého těla před i po hodině 

Tv 

 

 

Bezpečnost při pohybových 

činností 

umět dodržovat bezpečnost a 

kázeň při hodinách Tv, při 

pohybových činnostech 

 

 

Organizace při Tv 

zvládnout a respektovat 

organizaci při jednotlivých 

tělovýchovných činnostech, 

 

 

Pohybový režim, různé 

druhy pohybových aktivit, 

základní funkce a užití 

různých pohybových 

činností , spontánní 

pohybové činnosti a hry 

 

 

Příprava před pohybovou 

činností, uklidnění po 

zátěži, protahovací cvičení, 

vhodná a nevhodná cvičení, 

vhodné a nevhodné 

prostředí pro pohybové 

aktivity, protahovací a 

napínací cvičení 

 

 

podle svých schopností 

napodobit cvičení vedoucí 

ke správnému držení těla 

 

 

 

 

Rychlostně silová cvičení 

prováděná maximální 

intenzitou po dobu 5 – 20 s. 

, vytrvalostní činnosti 

prováděné v setrvalém 

stavu po dobu 10 – 20 s 

 

 

získat návyk cvičit ve 

vhodném cvičebním úboru, 

návyk pečovat o čistotu 

svého těla před i po hodině 

Tv 

 

 

 

 

Bezpečnost při různých 

pohybových činnostech a 

v různém prostředí , 

záchrana a dopomoc 

 

 

Základní organizační 

činnosti, pořadová cvičení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv – člověk a jeho 

zdraví (péče o 

zdraví) 

 

 

 

 

 

Prv – člověk a jeho 

zdraví (osobní 

hygiena) 
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zvládnut jednoduchá 

pořadová cvičení – nástupy 

dle pokynů učitele, umět 

reagovat během cvičení na 

základní povely 

 

Komunikace v TV 

měl by umět respektovat a 

reagovat na dané smluvené 

povely a signály, umět 

vykonávat daný cvik po 

vzoru učitele 

 

 

 

Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností 

znát a dodržovat 

zjednodušená pravidla 

hraných her a soutěží 

 

Zásady jednání a chování 

umět ovládat své jednání a 

chování při hrách a soutěžích, 

dodržovat pravidla her a 

soutěží  

 

Pohybové hry 

zvládnout podle svých 

předpokladů jednoduché 

pohybové hry, zvládnout 

manipulaci s náčiním 

 

 

 

Zvládnout techniku  a 

provedení jednotlivých 

cvičení –poskoky, skoky, 

chůzi na lavičce , jednoduché 

cviky na lavičce, cvičení na 

žebřinách 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Žák by měl podle svých 

předpokladů postupně 

začleňovat pohyb do svého 

denního režimu a znát 

význam tělesné zdatnosti pro 

zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smluvené povely, 

signály,základní  tělocvičná 

terminologie osvojených 

činností (stoj spatný, 

rozkročný, sed roznožný, 

předpažit, upažit ...) 

 

 

 

 

 

 

hry,soutěže,se 

zjednodušenými pravidly 

 

 

 

Chování fair play, pomoc 

slabším spolužákům  

 

 

 

 

Pohybové činnosti  

jednotlivce, dvojic, skupin, 

pohybové hry s různým 

zaměřením  a využitím 

tradičního i netradičního 

náčiní 

 

Motivační, tvořivé a 

napodobivé hry pro 

ovlivňování kondičních a 

koordinačních předpokladů 

Hry pro rozvíjení 

pohybových dovedností a 

manipulace s náčiním – 

závodivé hry, překážkové 

dráhy 

 

 

Průpravná cvičení, 

jednoduchá akrobatická 

cvičení , cvičení s náčiním 

a na nářadí, , rozcvičení , 

uvolnění a relaxace těla 

 kolébka, válení 

sudů, rovnovážné 

postoje, poskoky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv – lidé a čas 
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Rytmická a kondiční 

cvičení 

zvládnout podle svých 

předpokladů zkoordinovat 

pohyb s hudbou , umět střídat 

chůzi a běh podle  

rytmického doprovodu 

 

 

 

 

 

 

Základy atletiky 

podle svých předpokladů 

základní techniky sprintu i 

vytrvalostního běhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy sportovních her 

zvládnout základní herní 

činnosti a dovednosti, 

respektovat pravidla her, 

zvládnout základní techniku 

s míčem – chytání, přihrávání 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

Žák by měl zvládnout podle 

svých předpokladů chůzi 

v terénu, měl by mít osvojeny 

základy pohybu v terénu, 

překonávání přírodních 

překážek 

 

 

 

 

Pobyt v zimní přírodě 

 poskoky na místě, 

jednoduché 

poskoky v prostoru 

(seskoky z lavičky 

do popředu), 

přeskoky lana 

 chůze na lavičce, 

chůze ve výponu, 

rovnovážné 

postoje, obraty 

 jednodůchá cvičení 

na žebřinách 

 

 

 

Vyjádření rytmu pohybem , 

sladění jednoduchého 

cvičení s hudbou – 

rozcvička, jednoduché 

tanečky, vyjádření hudby 

pohybem 

- rytmizace chůze, základní 

taneční kroky, rozcvička s 

hudebním doprovodem 

 

 

 

Průpravné atletické 

činnosti, běh na krátké i 

delší vzdálenosti dle 

schopností žáků 

 běh do 5, 10 metrů 

 skok do dálky z 

místa, trojskok 

 hod míčkem, hod 

na cíl 

 

 

 

Průpravné činnosti a hry 

s míčem, kolektivní hry se 

zjednodušenými pravidly  

 

 

 

 

 základní poznatky z 

turistiky (vhodný oděv, 

obuv, bezpečnost při 

pohybu v terénu), chování 

v přírodě – vycházky 

 chůze v terénu do 

1, 2, 3 km 

 

 

hry na sněhu – základní 

 

 

Hv – hudebně 

pohybové činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv – rozmanitost 

přírody 
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zvládnout techniku sáňkování 

z mírného svahu 

 

 

 

Další pohybové činnosti a 

netradiční sporty 

měl podle svých schopností 

seznámit s netradičním 

nářadím, náčiním  

technika pohybu a 

bezpečnost při jízdě na 

saních, bobech 

 

 

 

Jednoduchá cvičení 

s netradičním nářadím, 

náčiním – skákací míče, 

létající talíře….. 

 

Prv – rozmanitost 

přírody 
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Předmět: Tělesná výchova               Třída: 4. - 6.              Počet hodin: 4 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

Organizace při TV 

žák by měl zvládnout a 

respektovat organizaci při 

jednotlivých tělovýchovných 

činnostech, zvládnut 

nástupové cvičení 

 

Komunikace v TV 

žák by se měl podle svých 

předpokladů aktivně 

zapojovat do osvojování 

tělocvičné terminologie a 

dodržovat smluvené signály a 

povely 

 

Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností 

žák by měl podle svých 

předpokladů pokračovat v 

nácvik zjednodušených 

pravidel her a soutěží 

 

Zásady jednání a chování 

Žák by měl pochopit význam 

slov fair play 

 

 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Žák by měl podle svých 

předpokladů postupně 

začleňovat pohyb do svého 

denního režimu a znát 

význam tělesné zdatnosti pro 

zdraví 

 

Příprava organismu 

Žák by měl zvládnout podle 

pokynů učitele základní 

přípravu organismu před 

pohybovou činností i 

uklidnění po pohybové 

činnosti, zařazovat cviky na 

odstranění únav 

 

 

 

 

Základní organizační 

schopnosti, pořadová 

cvičení  

 

 

 

 

 

smluvené povely, 

signály,základní odborná 

tělocvičná terminologie 

osvojených činností 

 

 

 

 

 

 

hry,soutěže,se 

zjednodušenými pravidly 

 

 

 

 

Chování fair play symboly, 

zásady chování a jednání 

v různém prostředí a při 

různých činnostech, čestné 

soupeření, pomoc 

handicapovaným, ochrana 

přírody při sportu  

 

 

Pohybový režim, různé 

druhy pohybových 

aktivit,délka a intenzita 

pohybu, spontánní 

pohybové činnosti a hry 

 

 

 

Příprava organismu na 

cvičení, příprava před 

pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži , 

protahovací cvičení, 

vhodná a nevhodná cvičení 

, vhodné a nevhodné 

prostředí pro pohybové 

aktivity, protahovací a 

napínací cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv – lidé kolem 

nás (společnost, 

rodina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – 

spolupráce a 

soutěživost 
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Zdravotně zaměřené 

činnosti 

Žák by měl podle svých 

schopností provádět podle 

pokynů učitele zdravotně 

zaměřená cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiena při Tv 

Žák by měl pochopit pod 

vedením učitele základy 

hygieny 

 

 

 

Bezpečnost při pohybových 

činnostech 

Žák by měl dodržovat pod 

vedením učitele základy 

první pomoci a bezpečnost 

při pohybových aktivitách 

Umět ošetřit drobná poranění  

Pohybové hry 

Žák by měl zvládnout 

několik dalších pohybových 

her , předvést hry s použitím 

méně známého náčiní a 

samostatně vytvářet různé 

varianty, umět se radovat ze 

hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné držení těla, 

průpravná, koordinační, 

kompenzační, relaxační , 

psychomotorická, dechová 

a jiná zdravotně zaměřená 

cvičení, vyrovnávací 

cvičení ( pro vyrovnání 

svalových dysbalancí nebo 

jako prevence zdravotních 

oslabení), kompenzační a 

relaxační cvičení (po 

statické činnosti v sedě, ve 

stoji, při únavě apod.). 

Cvičení zaměřená na 

správné držení hlavy, 

pletence ramenního, 

postavení pánve, protažení 

šíjových , prsních, 

bederních svalů, rozvoj 

kondičních a koordinačních 

předpokladů  

 

 

Osobní hygiena, hygiena 

cvičebního prostředí, 

vhodný cvičební oděv a 

obuv  

 

 

 

 

Bezpečnost při různých 

pohybových činnostech a 

v různém prostředí , 

záchrana a dopomoc 

 

 

Pohybové činnosti  

jednotlivce, dvojic, skupin, 

pohybové hry s různým 

zaměřením  a využitím 

tradičního i netradičního 

náčiní,bez náčiní. 

Motivační, tvořivé a 

napodobivé hry, pohybové 

hry pro osvojování různých 

druhů lokomoce,hry pro 

ovlivňování kondičních a 

koordinačních 

předpokladů. 

Hry pro rozvíjení 

pohybových dovedností a 

manipulace s náčiním , hry 

pro rozvoj sociálních 

vztahů, vytváření vlastních 

 

Hv – poslechová 

činnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv - člověk a jeho 

zdraví ( péče o 

zdraví a zdravá 

výživa) 
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Základy gymnastiky 

Žák by měl prohlubovat 

podle svých předpokladů 

průpravné a akrobatické 

cviky, zvládnout složitější 

překážkovou dráhu, umět 

kotoul  vpřed, stoj na 

lopatkách , zvládnout náskok 

a seskok z nářadí, zvládnout 

chůzi po kladině či lavičce, 

rovnovážné postoje, změny 

poloh i obraty, zlepšovat 

cvičení na žebřinách, rozvíjet 

používání zvoleného náčiní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytmická a kondiční 

cvičení 

žák by měl zvládnout podle 

svých předpokladů zlepšovat 

vyjadřování rytmu pohybem, 

zdokonalovat rytmizovanou 

chůzi, sladit pohyb s hudbou, 

předvést jednoduché taneční 

kroky 

 

 

 

 

 

Základy atletiky 

žák by měl podle svých 

předpokladů prohlubovat 

základní techniku házení a 

chytání míče, zvládnout 

průpravné hry, napodobovat 

základní herní činnosti 

jednotlivce, zvládnout 

některé hry se 

zjednodušenými pravidly 

 

Základy sportovních her 

Žák by měl podle svých 

modifikací osvojených 

pohybových her, pohybové 

hry soutěživé, bojové 

 

 

Průpravná cvičení, 

jednoduchá akrobatická 

cvičení, cvičení s nářadím a 

na nářadí, překážkové 

dráhy 

 kotoul vpřed, stoj 

na lopatkách s 

oporem v bocích 

 skoky z lavičky s 

dopomocí, 

přeskoky přes 

švihadlo, 

lavičku...,přeskoky 

s oddáleného 

odrazu 

 chůze a její 

modifikace, 

rovnovážné 

postoje, změny 

poloh, obraty, 

náskoky, seskoky 

 cvičení na 

žebřinách 

 

 

 

Vyjadřování rytmu 

pohybem, sladění 

jednoduchého pohybu s 

hudbou, jednoduché 

tanečky, cvičení s hudbou, 

rytmizovaná chůze, 

základní taneční kroky – 

mazurka, tanec podle 

vlastní inspirace, základy 

cvičení s náčiním (šátek), 

rytmizovaný krok  

 

 

Průpravné atletické 

činnosti, běhy- sprint, 

motivovaný rychlostní běh 

na dráze a v terénu  

 

 

 

 

 

 

 

Průpravné činnosti a hry, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv – hudebně 

rytmická činnost 
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předpokladů prohlubovat 

základní techniku házení a 

chytání míče, zvládnout 

průpravné hry, napodobovat 

základní herní činnosti 

jednotlivce, zvládnout 

některé hry se 

zjednodušenými pravidly 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

Žák by měl zvládnout podle 

svých předpokladů chůzi 

v terénu do daných 

kilometrů, zvládnout základy 

chování v přírodě, ochranu 

přírody a chůzi v terénu 

s překonáváním přírodních 

překážek 

 

 

 

Pobyt v zimní přírodě 

Žák by měl podle svých 

předpokladů zvládnout pohyb 

na ledu bez , měl by 

zvládnout techniku při 

sáňkování, bobování, získat 

základní informace o 

nebezpečí na horách 

 

 

 

 

Další pohybové činnosti a 

netradiční sporty 

Žák by se měl zvládnout 

podle svých schopností 

jednoduché cviky a cvičení 

s netradičním nářadím 

základní manipulace 

s míčem, základní herní 

činnosti jednotlivce ( 

přihrávky, dribling, 

střelba), herní kombinace, 

minihry a hry podle 

upravených pravidel 

 

 

 

Základní poznatky 

z turistiky ( vhodný oděv, 

obuv,způsob chůze, 

stravování, bezpečnost a 

hygiena v přírodě, 

zakládání a rušení tábořišť, 

příprava cesty….), základní 

turistické dovednosti, 

improvizované ošetření, 

chůze v terénu do 4 km 

 

 

Pohyb na ledu bez bruslí, 

odstraňování strachu 

z ledu, vstup na led, 

průpravná cvičení pro 

osvojování rovnováhy, hry 

na sněhu, základní 

informace o nebezpečí na 

horách,  základní techniky 

pohybu a bezpečnosti při 

jízdě na sáňkách, bobech  

 

 

 

Cvičení s netradičním 

náčiním – létající talíře, 

stolní tenis, pálkovací hry, 

florbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv – místo kde 

žijeme (okolní 

krajina) 

Prv – rozmanitost 

přírody (ochrana 

přírody) 
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Předmět: Tělesná výchova              Ročník: 7. - 10.           Počet hodin: 4 

 

Školní výstupy – žák by 

měl: 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

Význam pohybu pro zdraví  

podle svých schopností 

prohlubovat úroveň 

pohybových schopností a 

rozvíjet pohybové dovednost, 

směřovat k zlepšení a udržení 

úrovně pohybových 

schopností, k rozvoji 

pohybových dovedností 

 

Rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, silových a 

koordinačních schopností 

podle svých schopností 

rozvíjet pohybové dovednosti 

základních sportovních 

odvětví a zdokonalovat 

základní lokomoce, umět 

porovnat úroveň své tělesné 

zdatnosti 

 

Zdravotně orientovaná 

zdatnost 

podle svých schopností 

dokázat odhadnout úroveň 

své tělesné zdatnosti 

jednoduchými zadanými 

testy 

 

Prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí  

podle svých předpokladů 

zlepšovat a zvládnout 

základní kompenzační, 

vyrovnávací a relaxační 

techniky k překonání únavy a 

samostatně se pokusit je 

vřadit do denního režimu 

 

Hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech 

zlepšovat ( a postupně 

zvládat) základní zásady 

hygieny, první pomoci, 

zajistit odsun raněného, 

bezpečně se chovat při 

pohybových aktivitách, 

včetně problematiky drog a 

stavu ovzduší 

 

 

 

Pohybový režim, pohybové 

aktivity, rekreační 

(výkonnostní sport), délka 

a intenzita pohybu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlostně – silová 

cvičení, vytrvalostní 

činnosti, rozvoj 

koordinačních předpokladů 

 

 

 

 

 

 

Kondiční programy, 

manipulace se zatížením, 

rozvoj kondičních 

předpokladů 

 

 

 

 

 

Průpravná, kompenzační, 

vyrovnávací, relaxační 

cvičení, cvičení ke 

správnému držení těla a 

jiná zdravotně zaměřená 

cvičení 

 

 

 

 

Hygiena, vhodné oblečení a 

obutí nestandardním 

prostředí , improvizované 

ošetření a odsun raněného, 

drogy a stav ovzduší 

v souvislosti s pohybovými 

aktivitami, bezpečné 

chování při činnostech 

v různém prostředí 

(tělocvična, hřiště) 

 

ZF – pohyb těles, 

síly 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Hv – hudebně 
pohybové hry 
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Komunikace v Tv 

podle svých předpokladů 

zvládnout a zdokonalovat 

odbornou tělocvičnou 

terminologii osvojovaných 

činností, smluvené 

signály,povely, gesta, 

zlepšovat vzájemnou 

komunikaci při osvojovaných 

činnostech na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, 

seznamovat se s právy a 

povinnostmi vyplývajícími 

z role hráče, rozhodčího a 

diváka 

 

Historie a současnost 

sportu 

Žák by měl podle svých 

předpokladů sbírat, třídit 

informace o sportu ( tisk , 

televize..) 

 

Pravidla osvojovaných 

pohybových činností 

podle svých předpokladů 

zvládnout základní pravidla 

her, soutěží, závodů, 

spolupráci a jednoduchou 

taktiku družstva, zkoušet 

spolurozhodovat hry a 

soutěže 

 

Pohybové hry s různým 

zaměřením, netradiční 

pohybové hry 

Žák by měl podle svých 

schopností ovládat další nové 

pohybové hry s náčiním i bez 

náčiní, umět se radovat ze 

hry, zvládnout organizaci a 

samostatné řízení několika 

her 

 

 

Gymnastika 

podle svých schopností 

pokračovat v prohlubování 

průpravných a akrobatických 

cviků, zvládnout  složitější 

překážkovou dráhu, umět 

kotoul vpřed a vzad, stoj na 

lopatkách, , žebřinách, 

zvládnout cvičení s různým 

náčiním 

 

 

Odborná tělocvičná 

terminologie osvojovaných 

činností, smluvené povely, 

signály, gesta, značky, 

vzájemná komunikace při 

osvojovaných pohybových 

činnostech na úrovni 

cvičence, rozhodčího, 

diváka, práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka 

 

 

 

 

 

 

Významné sportovní 

soutěže, sportovci 

 

 

 

 

 

Základní pravidla her, 

soutěží, závodů, dohoda na 

spolupráci a jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu 

družstva, spolurozhodovat 

osvojené hry a soutěže 

 

 

 

 

 

Pohybové činnosti  

jednotlivce, dvojic, skupin, 

pohybové hry soutěživé, 

bojové, pohybové hry 

s různým zaměřením a 

využitím tradičního i 

netradičního náčiní, bez 

náčiní 

 

 

Průpravná cvičení, 

jednoduchá akrobatická 

cvičení , cvičení s náčiním 

a na nářadí ( míče, 

švihadla, obruče, krátká 

tyč, činky), překážkové 

dráhy 

 kotoul vpřed a vzad 

a jeho modifikace, 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
OSV – 

spolupráce a 
soutěživost 
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Rytmické a kondiční formy 

cvičení s hudbou a 

rytmickým doprovodem 

zvládnout podle svých 

předpokladů zvládnout 

základy aerobního cvičení 

s hudbou, zdokonalovat 

lidové tance, seznámit se 

s novými formami cvičení, 

pokusit se o pohybovou 

improvizaci na hudební 

motivy 

 

 

Atletika 

podle svých předpokladů 

zvládnout základní atletické 

průpravné cviky, techniku 

rychlého a vytrvalostního 

běhu, včetně nízkého a 

vysokého startu, 

zdokonalovat základní 

techniku skoku dalekého, hod 

kriketovým míčkem 

 

Sportovní hry 

podle svých předpokladů 

zvládnout základní techniku 

házení a chytání míče, 

prohlubovat základní herní 

činnosti jednotlivce, pokusit 

se o jednoduché herní 

kombinace, hrát hry se 

zjednodušenými pravidly a 

zvládnout utkání podle 

pravidel pro danou věkovou 

kategorii 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

zvládnout podle svých 

předpokladů chování 

v přírodě, základy ochrany 

přírody  - znalosti o ochraně 

přírody, zvládnout chůzi a 

přesun ve složitějším terénu 

stoj na lopatkách, 

rovnovážné 

polohy, přemet 

stranou 

 výskok, seskok na 

bednu 

 rovnovážné 

postoje, změny 

poloh, obraty, 

náskoky a seskoky 

 

 

 

 

Základy rytmické 

gymnastiky, technika 

pohybů, cvičení s náčiním, 

některý ze současných 

tanců (diskotékové, 

country…), aerobní 

gymnastika bez náčiní, 

s náčiním, pohybová 

improvizace na hudební 

motivy 

 

 

Průpravné atletické 

činnosti, běh do 50 m, 

nízký a vysoký start, 

vytrvalostní běh dle svých 

schopností a v terénu (nebo 

odpovídající vzdálenost), 

skok do dálky, , hod 

kriketovým míčkem 

 

 

 

Herní činnosti jednotlivce, 

herní kombinace, hry – 

utkání podle pravidel pro 

danou věkovou kategorii, 

házená, košíková, kopaná, 

odbíjená, florbal  

 

 

 

 

 

 

 

Základní poznatky 

z turistiky, přesun a chůze 

v terénu, táboření, základní 

turistické dovednosti, 

ochrana přírody, 

modifikace orientačního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv – hudebně 

pohybové hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ma – jednotky 

délky, času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – mapy, 

turistické značky 
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podle turistických značek , 

dokázat používat základní 

turistické dovednosti a 

připravit jednoduchou 

dokumentaci turistické akce 

 

Pobyt v zimní přírodě 

podle svých předpokladů 

zvládnout jízdu na bruslích, 

hry na sněhu a na ledu, 

základní techniky pohybu a 

jízdy na bobech, bezpečnost 

při pohybových aktivitách 

 

Další netradiční pohybové 

činnosti 

zvládnout podle svých 

předpokladů cvičení 

s netradičním náčiním a 

základy některých (podle 

zájmů žáků) sportů 

Pobyt ve vodním prostředí 

závodu, příprava a 

dokumentace turistické 

akce, jízda na kole 

 

 

 

 

Bruslení, základy 

bobování,bezpečnost 

pohybu v zimní horské 

krajině, bezpečnost při 

zimních sportech 

 

 

 

 

Cvičení s netradičním 

náčiním ( létající talíře, 

chůdy…), stolní tenis, líný 

tenis, badminton,petanque 

 

 

 

 

 

 

Př – člověk a 

prostředí 
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6.10.2 Výchova ke zdraví  

 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a 

jeho svět. Poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou 

jejich zdraví.  

Vede je ke zdravému způsobu života a k péči o své zdraví. Žáci si upevňují hygienické, 

stravovací a pracovní návyky, rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti, učí se odmítat 

škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích.  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu  

 

 vyučuje se jako samostatný předmět v 9. a 10. ročníku po jedné hodině týdně  

 vzdělávání je zaměřeno na preventivní ochranu zdraví  

 na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky  

 na dovednosti odmítat škodlivé látky  

 předcházení úrazům  

 získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného 

sexuálního chování  

 upevnění návyků poskytovat základní první pomoc  

 

Průřezová témata: OSV, MKV  

Klíčové kompetence získávané žákem v předmětu Výchova ke zdraví:  

 

kompetence k učení  

 chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání nových 

poznatků  

 používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života  

 uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích  

 

kompetence k řešení problémů  

 překonávání problémy přiměřeně ke svým možnostem  

 řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností  

 vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných 

zkušeností  

 ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů  

 

kompetence komunikativní  

 komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

 vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem  

 vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor  

 využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky  
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 využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke 

společenské integraci  

 

kompetence sociální a personální  

 má základní představu o vztazích mezi lidmi  

 orientuje se v prostředí, ve kterém žije  

 podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách  

 uplatňuje základní návyky společenského chování  

 navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi  

 rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky  

 uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby  

 

kompetence občanské  

 využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

 má povědomí o základních právech a povinnostech občanů  

 dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

 chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a 

ochrany životního prostředí  

 dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka podle pokynů kompetentních osob  

 

kompetence pracovní  

 má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů  

 

 

Předmět:   Výchova ke zdraví            Ročník: 9.                   Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 vysvětlit pojem zdravý 

životní styl 

 uvést příklady zásad zdravé 

výživy 

 vysvětlit v čem spočívá 

nebezpečí alkoholu, drog, 

kouření, uvést důvody – 

proč - 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 civilizační choroby - 

zdravotní rizika, 

preventivní a lékařská péče 

 

 

 

OSV – 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

Poznávací 

schopnosti, 

Mezilidské vztahy 

 

 na příkladech správně 

rozlišit asertivní a agresivní 

mezilidské komunikace 

(scénka) 

  na příkladech rozlišit 

projevy kladných a 

záporných charakterových 

vlastností člověka 

 uplatňovat způsoby 

bezpečného chování 

v sociálním kontaktu 

s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými 

lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a 

vědět, kde v případě 

potřeby vyhledat pomoc 

 

 

MKV – lidské 

vztahy 

 

OSV – 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

Řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 objasnit význam dodržování  dodržování pravidel  OSV – hodnoty, 
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pravidel bezpečnosti jak ve 

škole tak mimo ni 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví - bezpečné prostředí 

ve škole, ochrana zdraví 

při různých činnostech 

postoje, praktická 

etika 

 

 v praktických činnostech 

dokázat poskytnout první 

pomoc 

 

 

¨ 

 dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví, bezpečné prostředí 

ve škole;ochrana zdraví při 

různých činnostech, 

ochrana člověka za 

mimořádných situacích 

 

 

 

 vysvětlit pojem zdravý 

životní styl 

 sestavit plán zdravého 

životního stylu 

 vysvětlit pojmy : AIDS, 

virus HIV a další přenosné 

choroby 

 vysvětlit pojem chronické 

onemocnění, uvést 

příklad, poskytnout PP při 

úrazu 

 ochrana před přenosnými 

i nepřenosnými 

chorobami; chronickým 

onemocněním a úrazy, 

bezpečné způsoby 

chování(nemoci přenosné 

pohlavním stykem, 

hepatitidy,..) 

 preventivní a lékařská  

péče; chování v situacích 

úrazu a život ohrožujících 

stavů(úrazy 

v domácnosti,při sporu , 

na pracovišti, 

v dopravě,..) 

  

 uvést příklady formálních 

a neformálních skupin 

 předvést různé způsoby a 

prostředky komunikace 

v různých modelových 

situacích 

 ve skupině se spolužáky 

mluvit o různých 

důvodech, proč člověk 

potřebuje společnost 

druhých lidí 

 vztahy a soužití 

v prostředí komunity - 

rodina, škola, vrstevnická 

skupina, zájmová skupiny 

  

 dodržování základních 

zásad režimu dne 

 správná životospráva 

 odpočinek 

 režim dne   
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Předmět:  Výchova ke zdraví             Ročník: 9.                   Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 stručně charakterizovat 

hlavní etapy životního cyklu 

člověka a hlediska vývojových 

a sociálních událostí ( škola, 

zaměstnání, založení rodiny) 

 na příkladech rozlišit 

známky tělesné, duševní, citové 

a sociální zralosti člověka 

 popsat příklady problémů 

charakteristických pro období 

dospívání, uvést způsoby jak 

jim předcházet a jak je řešit 

 znát kontakt na PPP, linku 

důvěry, krizové centrum 

 

 dětství, puberta, dospívání, 

tělesné změny 

 poruchy pohlavní identity 

 sexuální dospívání 

 prevence rizikového 

sexuálního chování 

 antikoncepce 

 těhotenství 

 

 

 

 Př - stavba a 

funkce jednotlivých 

částí lidského těla 

 

 

 

 

 charakterizovat kladné a pro 

zdraví vývoj osobnosti 

dospívajícího důležité citové 

vlastnosti  

 uvést příklady kladných a 

záporných projevů chování a 

jednání v mezilidských 

vztazích , objevit jejich možné 

příčiny a důsledky 

 na příkladech správně 

rozlišovat přátelství vhodné a 

nevhodné 

 vysvětlit za jakých podmínek 

může člověk uzavřít manželství 

 uvést příklady možných 

důsledků předčasného založení 

rodiny 

 vědět o správných 

stravovacích návycích a  snažit 

se je dodržovat 

 vztahy ve dvojicích - 

kamarádství, přátelství, láska, 

partnerské vztahy, manželství, 

rodičovství 

 

 

 

 

 

 výživa a zdraví , zásady 

zdravého stravování 

 vliv životních podmínek a 

způsob stravování na zdraví 

 specifické druhy výživy 

 

 

 Pv - zásady 

správné výživy 

 Tv - plavání, 

turistika, atletika 

 Př - nemoci, 

úrazy prevence 

 Ov - zdravotní a 

sociální péče 

 

 

 

 objasnit v čem spočívá 

nebezpečí drogy 

 uvést proč je droga více 

nebezpečná pro dospívající než 

pro dospělé 

 uvědomovat si zdravotní a 

sociální rizika zneužívání 

návykových látek 

 předvést ( v modelových 

situacích) slovní šikanu 

 předvést ( v modelových 

situacích) postup komunikace 

při odborné pomoci (linka 

důvěry) 

 dokázat pochopit ochranu 

proti násilí a zneužívání 

  zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek 

 skryté formy stupně 

individuálního násilí a 

zneužívání 

 sexuální kriminalita 

 šikana a jiné projevy násilí, 

formy sexuálního zneužívání 

dětí, komunikace se službami 

odborné pomoci - praktické 

dovednosti 

 

 

 

 Pv - práce 

s technickými 

materiály a přístroji  

 Ov - krizová 

centra (pomoc 

organizací)  

- péče o občana 

(zdravotní a sociální 

péče) 

 Tv - organizace 

pohybových her a 

činností 

Z Ch - léčiva a 

návykové látky 
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 dodržovat tělesnou hygienu 

 upevňovat správné návyky 

osobní a intimní hygieny 

 základy otužování 

 podporovat pohyb pro zdraví  

 tělesná hygiena 

 zásady osobní  a intimní 

hygieny 

 otužování 

 význam pohybu pro zdraví 
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Předmět:  Výchova ke zdraví              Ročník:  10.               Počet hodin: 1 

 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata: 

 

 stručně charakterizovat 

hlavní etapy životního cyklu 

člověka a hlediska vývojových 

a sociálních událostí ( škola, 

zaměstnání, založení rodiny) 

  popsat příklady problémů 

charakteristických pro období 

dospívání, uvést způsoby jak 

jim předcházet a jak je řešit 

 znát kontakt na PPP, linku 

důvěry, krizové centrum 

 popsat na příkladech a 

rozlišit některé projevy 

kladných a záporných 

vlastností člověka 

Změny v životě člověka a 

jejich reflexe 

 dětství, puberta, dospívání, 

tělesné, duševní a 

společenské proměny 

 těhotenství a rodičovství 

mladistvých  

 poruchy pohlavní identity 

 základy péče o dítě 

 prevence sexuálního 

chování 

 předčasné sexuální 

zkušenosti, antikoncepce 

 

 

 Př - stavba a 

funkce jednotlivých 

částí lidského těla 

 

 

 

 charakterizovat kladné a pro 

zdraví vývoj osobnosti 

dospívajícího důležité citové 

vlastnosti  

 uvést příklady kladných a 

záporných projevů chování a 

jednání v mezilidských 

vztazích , objevit jejich možné 

příčiny a důsledky 

 na příkladech správně 

rozlišovat přátelství vhodné a 

nevhodné 

 vysvětlit za jakých 

podmínek může člověk uzavřít 

manželství 

vztahy mezi lidmi a formy 

soužití 

 vztahy ve dvojicích - 

kamarádství, přátelství, láska, 

partnerské vztahy, 

manželství, rodičovství 

 

 

 

 Pv - zásady 

správné výživy 

 Tv - plavání, 

turistika, atletika 

 P - nemoci, 

úrazy prevence 

 Ov - zdravotní a 

sociální péče 

 

 

 uvést příklady možných 

důsledků předčasného založení 

rodiny 

 omezit nesprávnou výživu a 

chápat její nežádoucí působení 

na svůj organismus  

 využít zdravého pohybu 

 uvědomovat si následky 

nezdravého způsobu života 

 

zdravý způsob života a péče 

o zdraví 

 výživa a zdraví , zásady 

zdravého stravování 

 vliv životních podmínek a 

způsob stravování na zdraví 

 význam pohybu na zdraví 

 ochrana před přenosnými a 

nepřenosnými chorobami 

chronickým onemocněním 

 úrazy - doma, sportovní, 

pracovní 

 preventivní a lékařská péče 

 nemoci přenosné 

pohlavním stykem (HIV, 

hepatitida..) 

 OSV – 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

Poznávací 

schopnosti, 

Mezilidské 

vztahy 

 

  objasnit v čem spočívá 

nebezpečí drogy 

 uvést proč je droga více 

nebezpečná pro dospívající než 

pro dospělé 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ 

ZDRAVÍ A JEJICH 

PREVENCE 

 zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek 

 

 Pv - práce 

s technickými 

materiály a přístroji  

 Ov - krizová 

MKV – lidské 

vztahy 

 

OSV – 

seberegulace a 
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 uvědomovat si zdravotní a 

sociální rizika zneužívání 

návykových látek 

 dokázat pochopit ochranu 

proti násilí a zneužívání 

 znát čísla krizových center 

 ovládat základy první 

pomoci 

 chovat se zodpovědně při 

mimořádných událostech 

   komunikace se službami 

odborné pomoci 

 sexuální kriminalita 

 

centra (pomoc 

organizací)  

- péče o občana 

(zdravotní a 

sociální péče) 

 Tv - organizace 

pohybových her a 

činností 

 

sebeorganizace, 

Řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

 

 

 uvést příklady šikanování 

 uvést vhodné způsoby jak 

tomuto jevu čelit 

 předvést ( v modelových 

situacích) slovní šikanu 

 předvést ( v modelových 

situacích) postup komunikace 

při odborné pomoci (linka 

důvěry) 

 

PODPORA ZDRAVÍ 

 skryté formy a stupně 

individuálního násilí, 

zneužívání, sexuální 

kriminalita 

 šikana a jiné projevy násilí, 

formy sexuálního zneužívání 

dětí, komunikace se službami 

odborné pomoci - praktické 

dovednosti 

 

 

 

 

 

 

 uvědomovat si sebe sama 

 osvojovat si kontrolu nad 

sebou samým 

 připouštět si zdravý názor, 

neodmítat pomoc 

 pěstovat k sobě zdravý vztah 

k vrstevníkům i k ostatním 

lidem 

  umět( v modelových 

situacích) řešit problémy 

v mezilidských vztazích 

  

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 sebepoznání a sebepojetí, 

vztah k sobě samému, vztah 

k druhým lidem, zdravé a 

vyrovnané sebepoznání 

  mezilidské vztahy a 

komunikace -respektování 

sebe sama i druhých , 

přijímání názoru druhého, 

rozvíjení schopnosti 

komunikace, chování 

podporující dobré vztahy 

 morální rozvoj - rozvíjení 

rozhodovacích dovedností, 

dovedností pro řešení 

problémů v mezilidských 

vztazích pomáhajících pro 

sociální chování 

 

 Ov - mezilidské 

vztahy ve 

společnosti 

 

 

OSV – hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 
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6.11 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  
 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí ve 

vzdělávání žáků s mentálním postižením. Zahrnuje široké spektrum pracovních činností, které 

vedou žáky k získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v 

různých oblastech lidské činnosti.  

Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení motorických schopností, 

manuálních dovedností a návyků žáků a tím přispívá k jejich co nejsamostatnějšímu zapojení 

do každodenního života a umožňuje jim přípravu na vykonávání jednoduchých pracovních 

činností.  

Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s 

různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí. Vzdělávací oblast je 

realizována v průběhu celého základního vzdělávání od prvního do desátého ročníku.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k:  

 zvládnutí úkonů souvisejících se sebeobsluhou 

 rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních 

dovedností a návyků 

 překonávání obtíží a dokončování pracovních úkolů  

 práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce 

 osvojení dovedností k praktickému užívání a zacházení s předměty denní potřeby, s 

vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím  

 porozumění zadaným jednoduchým pracovním postupům 

 poznání pracovních činností, které napomáhají k využití volného času 

 dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 

 

 

6.11.1.Pracovní výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ VÝCHOVA  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu  

 

 vyučuje se v 1. až 3. ročníku po třech hodinách týdně, ve 4. až 6. ročníku po čtyřech 

hodinách týdně a v 7. až10. ročníku po šesti hodinách týdně. V 7. a 8. ročníku je 

předmět posílen o jednu disponibilní hodinu. 

 hlavním cílem pracovní výchovy je nácvik úkonů souvisejících se sebeobsluhou 

 úkoly dalších tematických celků vedou k utváření základních manuálních dovedností  

 

Průřezová témata  
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Klíčové kompetence získávané žákem v předmětu Pracovní výchova  

 

kompetence k učení  

 uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání nových 

poznatků  

 

kompetence k řešení problémů  

 řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností  

 nenechá se při řešení problému odradit nezdarem 

 

kompetence komunikativní  

 rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností  

 chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály  

 vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor  

 

kompetence sociální a personální  

 orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

 uplatňuje základní návyky společenského chování  

 

kompetence občanské  

 využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

 chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a 

ochrany životního prostředí  

 

kompetence pracovní  

 má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních 

činnostech  

 pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly  

 soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění,  

 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů 
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Předmět: Pracovní výchova                    Ročník: 1.-3.                           Počet hodin: 3 

 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo: Mezipředmětov

é vztahy 

Průřezová 

témata: 

 rozlišit různé druhy materiálu a 

ověřit vlastnosti materiálu v 

praxi, třídit podle velikosti,barvy 

a tvaru, rozlišovat přírodní a 

tech. materiál,rozhodovat o 

vhodném umístění do 

prostoru,zhotovit jednoduché 

výrobky pomocí elementárních 

dovedností a činností, 

 rozpoznat jednoduché pracovní 

pomůcky a zacházet s nimi 

 seznámit se s různým druhem 

modelovací hmoty – poznat 

měkkost 

,tvrdost,vláčnost,pevnost,přilnav

ost, tvárnost 

 pracovat s modelovací hmotou 

– 

mačkat,hníst,válet,uštipovat,spoj

ovat,učit se 

přidávat,ubírat,stlačovat,dělit na 

části ohýbat 

 začít modelovat od 

jednoduchých tvarů ke 

složitějším  

 upravovat papír a karton 

různými způsoby, 

skládat,vytrhávat,překládat,stříha

t,nalepovat,řezat,vystřihovat,měř

it,stáčet 

 obkreslovat jednoduché 

šablony 

PRÁCE S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

různé drobné materiály a 

jejich užití přírodniny, 

modelovací hmota,papír a  

karton, textil, drát,fólie, aj. 

 Prv Místo kde 

žijeme 

 Ps- písmena 

 Ma- čísla a 

početní operace 

 Ma-Základy 

geometrie 

 Prv-

Rozmanitost 

přírody 

 

 

 

 

 stříhat podle šablony 

 bezpečně zacházet s nůžkami 

 šít jednoduchým stehem  

 kombinovat různý materiál 

 dbát na čistotu a bezpečnost 

 seznámit se s jednoduchým 

zpracováním drátu –ohýbání, 

stáčení 

 seznámit se s pomůckami a  a 

s jednoduchými nástroji a 

pracovat s nimi 

 jednoduché pracovní 

operace a postupy 

organizace práce  

 

 

 

 

 pracovní pomůcky a 

nástroje,funkce a využití 

 Prv-  Lidé a 

čas 

Člověk a jeho 

zdraví 

 

 seznámit se s lidovými 

zvykly a tradicemi 

 podle jednoduchého návodu 

vyrobit výrobek vážící se 

k lidovým tradicím 

 

 sestavovat jednoduché 

  lidové zvyky ,tradice, 

řemesla; užití některých 

jednoduchých technik 

zpracování vybraných 

materiálů 

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 
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modely z konstrukčních 

stavebnic z plastů 

 pracovat podle předlohy, 

podle vlastní fantazie 

 

 poznávat vlastnosti plastů 

(pružnost,poddajnost) 

 sestavovat různé plošné tvary 

 pracovat ve skupině – 

skupinová práce 

 udržovat pořádek,hygienu, 

bezp. práce 

DEMONTÁŽNÍ 

 stavebnice – plošné , 

prostorové, 

konstrukční,sestavování 

jednoduchých modelů 

 

 práce podle slovního 

návodu a jednoduché 

předlohy 

 

 

 montáž  a demontáž 

jednoduchých předmětů 

 Prv- Místo kde 

žijeme 

 Ma-základy 

geometrie 

 provádět pozorování přírody 

v jednotlivých ročních 

obdobích a popsat jeho 

výsledky  

 upravovat pracovní místo, 

připravit materiál, pomůcky , 

nástroje  

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 základní podmínky pro 

pěstování rostlin 

půda a její zpracování 

výživa rostlin;osivo 

 Prv- 

Rozmanitosti 

přírody 

 

 

 poznat druhy zahradního 

nářadí 

 umět spojovat praktické 

dovednosti s teoretickými 

 pěstovat nenáročné rostliny 

ze semen 

 setí , zalévání, pečovat o 

rostliny v průběhu jejich 

vegetace 

 plít,hrabat,zalévat 

 sběr léčivých bylin 

 ošetřovat pokojové rostliny 

– hnojení , kypření, zalévání 

 účel a  použití květináče, 

truhlíku 

 

 dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, ochrana 

zdraví , první pomoc při 

úrazu,při práci na zahradě 

 

 

 

 

 pěstování rostlin ze semen 

v místnosti, na 

zahradě(okrasné 

rostliny,léčivky,jedovaté 

rostliny,koření, zelenina, aj) 

 

 pěstování pokojových 

rostlin - podmínky pěstování 

 

 

 zásady bezpečné práce 

s rostlinami 

 

 

 

 

 

 Prv-Rozmanitosti 

přírody 

 

 

 

 

 

 seznámit se s vybavením 

kuchyně 

 umět nakoupit 

s doprovodem 

 seznámit se s základy 

skladování potravin 

 připravit s pomocí 

jednoduché pokrmy 

 upravit stůl pro jednoduché 

stolování   

 udržovat hygienu svého 

okolního prostředí 

 umět se chovat u stolu a ve 

PRÁCE V DOMÁCNOSTI 

 základní vybavení kuchyně 

 potraviny –výběr,nákup a 

skladování potravin  

 

 stolování – jednoduchá 

úprava stolu  

 pravidla správného stolování 

 

 

 

 drobné úklidové práce  

 Prv- Lidé kolem 

nás 

 

 

 

 

 

 Prv -Člověk a 

jeho zdraví 
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společnosti 

 seznámit se s zásady 

společenského chování 

 dbát  na hygienu a 

bezpečnost práce 

 mýt nádobí, uklidit  

 

 seznámit se s úklidovými 

prostředky a nástroji  

 

podlahy,vysávání prachu  

 

 

 

 

 seznámit s s základními 

hygienickými návyky 

 správné používání WC 

 osobní hygiena – umývání rukou 

a obličeje,čištění zubů, používání 

kapesníku,péče o svůj zevnějšek 

 rozepínání a zapínání 

knoflíků,zdrhovadel,šněrování 

 péče o osobní věci a školní 

pomůcky 

 udržovat hygienu svého 

okolního prostředí 

 

 skládání oděvu a čištění 

obuvi,utírání prachu,sbírání a 

vynášení odpadků, zachovávání 

čistoty 

SEBEOBSLUHA 

 základní hygienické 

návyky, osobní hygiena 

 

 

 

 

 svlékání a oblékání 

oděvů,skládání 

oděvu,obouvání  

 běžná údržba oděvu a 

obuvi,ukládání,čištění 

 

 péče o osobní věci, 

uklízení a ukládání 

osobních věcí 

 

 

 Prv-Péče o 

zdraví, zdravá 

výživa 
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Předmět: Pracovní výchova                    Ročník: 4.-6.                             Počet hodin: 4 

 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 vytvářet přiměřenými postupy 

různé výrobky z daného 

materiálu –poučení o výrobě 

papíru, o závislosti kvality na 

použitém materiálu – papír a 

karton –ohýbat,- polepovat. 

 porovnávat vlastnosti různých 

modelovacích hmot a 

porovnávat rozdíly mezi nimi – 

používání forem, modelovat duté 

předměty, figury a reliéfy, barvit 

,lakovat, pracovat se sádrou 

 poznávat vlastnosti a seznámit 

se s opracováním drátu a 

tenkého plechu -ohýbání, 

pilování,rovnání 

 seznámit se s některými druhy 

plastů- 

řezání,broušení,leštění,stříhání 

 zacházet s pracovními nástroji 

bezpečně dle návodu –             

seznámit s funkcí a užitím 

nástrojů, nářadí a  pomůcek : 

nůžky,navlhčovače,šablony, 

dírkovače, sešívačka 

špachtle,modelovací 

očko,profilové šablony, rydla 

skládací metr, 

kleště,hřebík,brusný papír 

kleště,kladivo,nůžky na 

plech,drátěný kartáč 

 volit vhodné pracovní 

pomůcky nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu              

 využívat při tvořivých 

činnostech s různým materiály 

vlastní fantazie 

 udržovat pořádek na 

pracovním místě 

v dekorativní praci procvičovat 

pravidelné střídání prvků jedno a 

více barevných, koláž-různé 

materiály 

 pracovat podle slovního 

návodu 

 PRÁCE S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

 různé drobné materiály a 

jejich 

využití;přírodniny;modelovací 

hmota;papír a 

karton;textil;drát;fólie;aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pracovní pomůcky a 

nástroje (funkce a využití) 

 

 

 

 

 

 jednoduché pracovní 

operace a postupy, organizace 

práce 
 

 Prv- 

Rozmanitosti 

přírody 

Člověk a jeho 

zdraví 

 Ma –Základy 

geometrie 

 Prv- Lidé a čas 

 

 

 

 dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 

 

 vyrobit jednoduché lidové 

výrobky 

 seznámit s různými technikami 

 

 

 lidová řemesla , zvyky, 

tradice užití některých 

jednoduchých technik 

zpracování vybraných 

materiálů 

 Čt-

zvyky,říkadla, 

pranostika 
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a lidovými zvyky a tradicemi  

 

 rozpoznat funkci a užití 

jednoduchých pracovních 

nástrojů, pomůcek a dílů –         

 sestavovat obtížnější modely 

z konstrukční stavebnice 

z plastů i ze stavebnice kovové 

 sestavovat prostorové 

modely z kartónových 

vystřihovánek 

 udržovat pořádek na svém 

pracovním místě dodržovat 

zásady hygieny a BOZ 

 zvládnout pracovní postupy , 

zvládat nejrůznější praktické 

situace  dle svých schopností a 

možností  

 postupovat dle slovního 

návodu, jednoduchého 

kresleného náčrtu 

 provádět při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 

DEMONTÁŽNÍ 

 

 stavebnice – plošné, 

prostorové, sestavování 

jednoduchých modelů 

 

 

 práce podle slovního 

návodu a jednoduché 

předlohy 

 

 

 

 montáž a demontáž 

jednoduchých předmětů 

 

 

 

 

 

 Ma- Základy 

geometrie 

 Prv- Lidé a čas 

  

 

 

 

 

 

 

 určit základní podmínky a 

postupy pro pěstování 

vybraných rostlin – zpracování 

půdy na podzim a na jaře 

 volit dle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky , 

nástroje, náčiní a pracovní 

postupy – zásady správné 

zálivky a přihnojování 

(kompost) 

 vycházky a exkurze – pole, 

zahradnictví ,péče o životní 

prostředí, sběr léčivých bylin  

 ošetřovat a pěstovat podle 

daných zásad pokojové a jiné 

rostliny  

 provádět pěstitelská 

pozorování – pozorovat klíčení 

rostlin, pěstovat brambory, 

seznámit se sklizní a 

skladováním ovoce a zeleniny 

seznámit se s informacemi o 

pokojových rostlinách 

- ošetřovat , přesazovat  

 dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví, poskytnout první 

pomoc při úrazu, při práci na 

 PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 

 základní podmínky pro 

pěstování rostlin – půda a 

její zpracování, výživa 

rostlin, osivo 

 

 

 

 

 

 

 

 pěstování rostlin – ze 

semen v místnosti, na 

zahradě, okrasné rostliny, 

léčivky, koření , zelenina , 

aj. 

 

 

 pěstování pokojových 

rostlin – podmínky 

pěstování 

 zásady bezpečné práce s 

rostlinami 

 

 

 

 Prv-Rozmanitosti 

přírody 
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zahradě 

 

 

 popsat základní vybavení 

kuchyně –úklid 

v kuchyni,kultura bydlení 

 

 připravit samostatně 

jednoduché pohoštění, 

uplatňovat zásady správné 

výživy – racionální a zdravá 

výživa, 

 

 dodržovat pravidla správného 

stolování a společenského 

chování při stolování –umět 

sestavit jednoduchý jídelníček 

 

 udržovat pořádek a čistotu 

pracovních ploch,seznámit 

s drobným kuchyňským 

náčiním  a bezpečně s ním 

zacházet 

 dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 

  seznámit se s úklidovými 

prostředky a náčiním a  umět 

základní použít 

sklízení a mytí nádobí a dbát 

na čistotu okolního prostředí 

PRÁCE V DOMÁCNOSTI 

 

 základní vybavení 

kuchyně 

 

 

 potraviny – výběr nákup 

a skladování potravin 

 

 

 stolování – jednoduchá 

úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

 

 

 práce s drobným 

kuchyňským 

náčiním,bezpečnost 

zacházení s kuchyňskými 

pomůckami 
 

 

 drobné úklidové 

práce,utírání prachu,mytí 

nádobí,mytí 

podlahy,vysávání prachu 
 

 

 

 Čt-čtení 

nápisů,letáky 

 Prv- Člověk a 

jeho zdraví,  

Rozmanitost 

přírody 

 

 

 

 

 

 mytí celého těla,péče o 

zevnějšek, zásady vkusného a 

účelného oblékání 

 

 

 skládání oděvu na určené 

místo,věšení na 

ramínko,kartáčování oděvu 

 čištění a ukládání obuvi 

 

 

 ukládání pomůcek ve třídě a 

do aktovky 

 udržování čistoty ve svém 

okolním prostředí 

SEBEOBSLUHA 

 

 základní hygienické 

návyky, osobní hygiena 

 

 

 svlékání a oblékání 

oděvů, skládání 

oděvu,obouvání 

 běžná údržba oděvu a 

obuvi,ukládání a čištění 

 

 

 péče o osobní 

věci,uklízení a ukládání 

osobních věcí 
 

 

 

 Prv- Člověk a 

jeho zdraví, 

hygiena 

 

 

 

 

 

 



179 

Předmět: Pracovní výchova                    Ročník: 7.- 10.                                 Počet hodin: 6 

 

Školní výstupy – žák by měl: Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 

 

 vytvořit jednoduché modely a 

figury z papíru a kartonu 

 vytvořit dle návodu 

jednoduchý výrobek 

 opracovat a zpracovat dle 

návodu dřevěný, kovový, 

plastový výrobek 

 dodržovat zásady pro 

opracování dřeva, kovu, plastu  

 používat vhodné nástroje a 

nářadí při zpracování dřeva, 

kovu, plastu  

 ovládat základní stehy 

 přišít různé typy knoflíků 

 sešívat látku  

PRÁCE S TECHNICKÝMI 

MATERIÁLY 

 

PRÁCE S RŮZNÝM 

MATERIÁLEM PODLE 

PODMÍNEK A 

VYBAVENÍ ŠKOLY 

 Práce s papírem a 

kartonem 
- stříhání, lepení, 

řezání, skládání, 

ohýbání 

 Práce se dřevem 
- řezání, pilování, 

broušení 

- povrchová úprava 

dřeva 

- spojování dřeva 

- druhy dřeva, 

vzorník dřeva 

 Práce s kovem 
- střihání, ohýbání, 

pilování, tepání 

kovu 

- povrchová úprava 

kovu 

 Práce s plasty 
- stříhání, řezání, 

lepení 

- povrchová úprava 

plastu 

 Práce s látkou  
- střihání 

- sešívání, šití 

 

 

  Vv - netradiční 

malířské postupy  

 Př - les jako 

rostlinné 

společenstvo  

 Ma - měření, 

jednotky délky , 

provádění odhadu 

délky, 

zaokrouhlování 

čísel  

Z Ch - plasty, 

syntetická vlákna  

 VkZ - rizika 

ohrožující zdraví 

 

 

 

 

 

 citlivě kombinovat různé 

druhy materiálů a dodržovat 

základní postupy při jejich 

zpracování 

 používat při práci 

s kombinovanými materiály jak 

vhodné nástroje, tak správně 

technologické a pracovní 

postupy při jejich zpracování 

 vytvořit jednoduchý výrobek 

z keramiky podle fantazie i 

podle předlohy 

 dokončit zadaný výrobek 

 práce s pilou,smirkovým 

papírem,barvou,metrem,ručním 

vrtákem,kleštěmi 

 dodržování bezpečnosti práce 

Pracovní pomůcky, nářadí 

a nástroje pro ruční 

opracování 

 Komplexní práce 

s různými materiály 
- výrobky z keramiky 

- výrobky 

kombinované 

z různých materiálů, 

jak podle fantazie, 

tak podle 

jednoduchého 

návodu 

 

 

 

 zacházení s různými druhy 

nářadí 

 

 Vv - rozvoj 

představ a 

fantazie  

 Ma - geometrie 

v rovině a 

v prostoru 

 Hv - poznávání 

a určování 

hudebních 

nástrojů  
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 zvolit jednoduchý pracovní 

postup v souladu s druhem 

zpracovaného materiálu – 

zručnější žáci mohou provádět i 

pracovní úkony a těmito 

materiály(rovnání,ohýbání a 

povrchová úprava plechu) 

 orientovat se v jednoduchých 

pracovních postupech  návodech 

 

 

  pojmenovat některá řemesla a 

vyrobit jednoduché výrobky 

související s tradicemi 

Jednoduché pracovní 

operace a postupy 

 dodržování přesného 

pokynu a bezpečnosti práce 

 

 

 pracovat podle 

jednoduchého a slovního 

návodu 

 

Řemesla a tradice 

 seznámit ses různými 

lidovými řemesly a 

tradicemi 

  

 

 přišívání knoflíku,jednoduchá 

oprava oděvu 

 

 

 Základní dovednosti 

ručních prací 

- šití-knoflík, poutko, 

zašívání 

  

 provádět jednoduchou montáž 

a demontáž jednoduchého 

zařízení či stavebnice 

 - ukládání součástek do krabic 

 - rozebírání jednoduchých 

modelů a jejich složení ( mlýnek 

na maso, apod.) 

 pracovat podle bezpečnostních 

předpisů 

 provádět údržbu jednoduchých 

předmětů 

 dodržovat zásady bezpečnosti 

a hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 

DEMONTÁŽNÍ 

- stavebnice – 

konstrukční, 

elektronické+sestav

ování 

modelů;montáž a 

demontáž 

 

     - práce s návodem, 

předlohou 

 

 

  

 zpracovat půdu před setím a 

sázením plodin 

 orientovat se v nářadí pro 

zpracování půdy a vhodně ho 

používat 

 pěstovat trvalky a letničky ze 

semen i sazenic 

 pečovat o okrasné květiny a 

dřeviny 

 zalévat, kypřit 

 rozmnožování rostlin 

semenem,  

 vytvořit dle vlastní fantazie 

aranžmá a vazbu květin pro 

různé příležitosti 

 předpěstovat sadbu zeleniny 

ze semen  

 kypřit, zalévat záhony 

 poznat ve svém okolí 

nejběžnější léčivé i jedovaté 

rostliny 

 sklizeň zeleniny a její 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 Základní podmínky pro 

pěstování 
- základní zpracování 

půdy 

- výživa rostlin 

 Okrasné rostliny 
- pokojové rostliny 

- pěstování 

vybraných 

okrasných dřevin 

květin 

- využití v exteriéru a 

interiéru 

- aranžování a 

jednoduchá vazba 

květin 

 Zelenina 
- osivo 

- sadba 

- výpěstky 

- podmínky a zásady 

 

 Př - hmyz, 

pokojové 

rostliny, ovocné 

stromy a keře, 

léčivé a jedovaté 

rostliny, význam 

rostlin a jejich 

ochrana, houby  

 Př-chráněná 

území, ochrana 

přírody 

 Vv - výtvarné 

umění a životní 

prostředí, tvary 

v přírodě  

 Ov - člověk a 

volný čas  

 ICT - 

vyhledávání 

aktuálních dat na 

internetu 
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zpracování 

 konzervování zeleniny - 

základy 

 třídění ovoce podle druhu 

 znát běžné druhy ovoce 

 základy zpracování a 

konzervování ovoce 

 dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce na zahradě 

 

 znát základní druhy koření 

 uvědomit si působení rostlin 

na své vlastní zdraví – alergie 

 orientovat se v účincích 

léčivých a jedovatých rostlin na 

zdraví a život člověka  

pěstování 

- pěstování 

vybraných druhů 

zeleniny 

- skladování 

- konzervování 

 Ovocné rostliny 
- druhy ovoce  

- způsob pěstování 

drobného ovoce 

- skladování 

- konzervování 

 Léčivé rostliny, koření 
    - koření, pěstování 

vybraných rostlin 

     - rostliny a zdraví 

člověka,- léčivé účinky 

rostlin,     - rostliny 

jedovaté, alergie 

 

 seznámit ses s chovem zvířat 

v domácnosti 

 vědět o způsobu chovu 

drobných zvířat a zásad 

bezpečnosti kontaktu se zvířaty 

 Chov zvířat 

v domácnosti 

- podmínky chovu 

- hygiena a 

bezpečnost chovu 

- kontakt se zvířaty 

 Př-hospodářská 

zvířata 

 

 

 

 znát základní úklidové 

prostředky a jejich použití 

 zvládat jednoduché postupy 

při úklidu a dodržovat zásady 

hygieny 

 upevňování hygienických 

návyků 

 péče o čistotu těla a oděvu 

 úklid domácnosti – pravidelný 

denní úklid,týdenní úklid 

 bezpečně pracovat s některými 

elektrickými spotřebiči 

 

PRÁCE 

V DOMÁCNOSTI 

 Údržba a úklid 

 domácnosti 
- úklidové prostředky 

- postupy 

- bezpečnost při styku 

s čistícími 

prostředky 

- údržba oděvů a 

textilií 

- ovládání a ochrana a 

údržba 

- bezpečnost provozu 

- nebezpečí úrazu 

elektrickým 

proudem 

  

 

 orientovat se v běžném 

vybavení kuchyně a využívat jej 

 osvojit si hygienické návyky 

při zpracovávání potravin 

 předvídat možná poranění 

v kuchyni a předcházet jim 

 rozdělit potraviny do 

jednotlivých skupin a znát jejich 

uchovávání ( chlazení, mražení, 

konzervace atd. ) 

sestavit celý jídelníček a dbát 

na dodržování zásad správné 

 Kuchyně 
- základní vybavení 

- udržování pořádku a 

čistoty 

- bezpečnost a 

hygiena provozu  

 

 Potraviny 
- skupiny potravin 

- způsoby konzervace 

 

 

 Příprava pokrmů 

 

ZCh - bílkoviny, 

sacharidy, 

vitamíny  

  

 Z – státy EU  

 Př - zdravý 

způsob života  

 Vv - výtvarné 

osvojování 

skutečnosti  

 M - závislosti, 

vztahy a práce 
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výživy 

 připravit jednoduché pohoštění 

 

- úprava pokrmů za 

studena 

- základní způsoby 

tepelné úpravy 

-  

s daty-vážení, 

odměřování  

 

 prakticky si osvojit chování u 

stolu 

 dodržovat základní principy 

stolování a obsluhy u stolu 

 upravit stůl pro různé 

příležitosti       ( rodinné oslavy, 

Vánoce, Velikonoce) 

 využívat květiny a vhodné 

zdobné prvky při úpravě stolu 

 

 

 

 Úprava stolu a stolování 
- jednoduché 

prostírání 

- chování u stolu 

- zdobné prvky a 

květiny na stole 

- prostírání při 

slavnostních 

příležitostech 

 

 

 jednotek 

hmotnosti 

 Čt -  vánoční 

zvyky a tradice 

 VkZ - zdravý 

způsob života a 

péče o zdraví 

Z F - zdroje a 

spotřebiče 

elektrického 

proudu, technika 

a my,dodržování 

pravidel bezpeč. 

práce 
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7 HODNOCENÍ 
 

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.  

 

Zásady hodnocení žáků v základní škole speciální  

1. Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně - vzdělávacího procesu.  

2. Hodnocení se provádí průběžně, na konci každého pololetí se vydává vysvědčení.  

3. Činnost žáka v zájmových útvarech, které organizuje škola, se hodnotí dvěma stupni: 

pracoval úspěšně, pracoval.  

4. Nepovinné předměty se hodnotí analogicky jako předměty povinné.  

5. Předmětem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v 

souladu s požadavky učebních osnov nebo individuálního vzdělávacího plánu.  

6. žáci jsou hodnocení i ve všech složkách výchovy, tj. hudební, tělesné, pracovní a 

výtvarné. Posouzení rozumové složky výchovy je vyjádřeno v hodnocení jednotlivých 

předmětů.  

7. Při hodnocení pedagog zohledňuje zejména:  

 druh a stupeň mentálního postižení žáka, jeho zdravotní stav a jeho individuální a 

věkové zvláštnost, s akcentem na kultivaci žáka a rozvoj jeho schopností,  

 zda žák prokazuje chuť zapojit se do nabízených činností a snaží se zadanou práci 

dokončit,  

 míru kooperace se spolužáky i pedagogy,  

 schopnost aplikace znalostí a dovedností získaných v minulosti při řešení konkrétního 

problému,  

 plnění školních povinností.  

 

Při slovním hodnocení může pedagog využít formalizované slovní hodnocení, které 

pak dále konkretizuje.  

 

7.1 Sebehodnocení žáka  
 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a 

perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné 

prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba 

názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně 

hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledném hodnocení. Autonomní 

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

hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období.  
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7.2 Autoevaluace školy  
Autoevaluace školy slouží k systematickému posuzování činnosti školy. Výsledky 

autoevaluace slouží jako zpětná vazba ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další 

práci školy.  

 

Oblasti autoevaluace:  

 podmínky pro vzdělávání 

 průběh vzdělávání 

 podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, 

žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 

 výsledky vzdělávání žáků a studentů 

 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

 úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomických zdrojů 

 

Oblasti autoevaluace jsou součástí práce školy, které jsou pro školu důležité – chce se jim 

podrobněji věnovat a chce v nich svou práci hodnotit 

 

Podobnost – specifika oblasti na konkrétní dílčí části, které odrážejí konkrétní potřeby školy 

a očekávání jednotlivých aktérů vzdělávacího procesu nebo zainteresovaných skupin stojících 

mimo školu 

 

Kritérium určuje kvalitu ve zvolené oblasti, charakterizuje žádoucí stav (tzv. je očekáváním 

zamýšlených cílovým stavem 

 

Indikátor (míra splnění očekávání) – konkrétní indikátory slouží jako „vodítko“, pomocí 

kterého bude úroveň dosažených cílů prokázána. Bývají zpravidla pozitivně formulovány, 

neboť to jsou signály úspěchu, které používáme k tomu, abychom zjistili. Zda a v jakém 

rozsahu bylo cíle dosaženo. 

 

Nástroj – čím se bude AE provádět 

 

Oblasti Cíle Kritéria Nástroje Čas. 

harmonogram 

Podmínky ke 

vzdělávání 

Zajistit všem 

žákům optimální 

podmínky pro 

vzdělávání 

Postupně 

vylepšovat 

materiálně 

technické 

vybavení školy ve 

spolupráci všech 

pracovníků 

Hospitační a 

kontrolní činnost 

vedení školy 

průběžně 

Zajišťovat 

speciálně 

pedagogickou 

odbornost výuky 

Zvyšovat 

kvalifikovanost 

pedagogických 

pracovníků 

VŠ pedagogické 

studium speciální 

pedagogiky, 

akreditované 

kurzy asistentů 

pedagoga 

Každoročně 
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Zvyšovat 

materiální 

vybavenost školy, 

kvalitní vybavení 

s efektivním 

využívání, 

Vybavenost školy 

kompenzačními a 

rehabilitačními 

pomůckami 

Dotazník pro 

učitele, rodiče a 

vychovatele 

1 x ročně 

Vytvářet příjemné 

a inspirativní 

prostředí, plněním 

ŠVP dosáhnout co 

nejlepší 

vzdělávání žáků 

Spokojenost žáků, 

učitelů, rodičů a 

vychovatelů, 

plnění školních 

výstupů 

Sebehodnocení 

učitelů (dotazník, 

pedagogické 

rady), kontrolní a 

hospitační činnost 

průběžně 

Průběh 

vzdělávání 

Kvalita práce 

učitelů 

Atmosféra školy, 

spokojenost 

rodičů, učitelů, 

žáků a 

vychovatelů 

Sebehodnocené 

učiteli, 

dovednostní 

zkoušky žáků 

Průběžně a 

v závěru školního 

roku 

Podpora žáků Přiměřená 

podpora rozvoje 

osobnosti žáků 

podle hloubky 

jejich mentálního 

postižení 

Kvalita výsledků 

v jednotlivých 

činnostech 

Výsledky 

zapojení žáků do 

vzdělávání, 

samostatnost, 

aktivita žáků, 

soutěživost, 

asistent pedagoga, 

IVP, reedukace 

(logopedie…) 

průběžně 

Výsledky 

vzdělávání 

Připravovat co 

nejvíce žáků 

k samostatnosti, 

k praktickému 

využívání 

poznatků v životě, 

případně i 

k dalšímu 

vzdělávání 

Kvalita výsledků 

vzdělávání, 

úroveň 

samostatnosti 

v různých 

oblastech 

(sebeobsluha, 

orientace v čase a 

v prostoru) počet 

přijatých žáků do 

praktické školy 

Slovní hodnocení, 

dosažení 

klíčových 

kompetencí. IVP 

Průběžně a 

v závěru školního 

roku 

 Dosažení 

očekávaných 

školních výstupů, 

rozvoj kompetencí 

ŠVP 

Kvalita úrovně 

výsledků 

vzdělávání 

Hodnocení 

dosažených 

výsledků 

v praktických 

činnostech 

Průběžně a 

v závěru školního 

roku 

Spolupráce 

s rodiči, vliv 

vzájemných 

vztahů školy, 

žáků a rodičů 

na vzdělávání 

Zkvalitnit 

vzájemnou 

spolupráci rodičů 

a školy 

Kvalitní 

informační systém 

školy, prezentace 

školy, kvalita 

výchovného 

poradenství 

Dotazníky, třídní 

schůzky, 

konzultační 

hodiny, TU, VP, 

ŠMP, propagační 

materiály, 

společenské 

události, výstavy 

apod. 

průběžně 

 Pozitivní klima 

školy 

Efektivní 

komunikace ve 

sboru umožnit 

rodičům 

(zákonnému 

Spokojenost 

rodičů a učitelů 

dotazníkové 

šetření, 

konzultace 

Průběžně a dle 

celoročního plánu 
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zástupci) kdykoliv 

se informovat o 

žácích 

s rodiči SWOT 

analýzy, Dny 

otevřených dveří 

Řízení školy Efektivní chod 

školy, vytvoření 

podmínek pro 

seberealizaci 

učitelů i žáků 

Převaha 

pozitivního 

hodnocení  

Dotazník SWOT 

analýzy 

1 x ročně 

Výsledky 

práce školy 

naplnění 

koncepčních 

záměrů školy a 

záměrů ŠVP 

Splnění x 

nesplnění záměrů, 

spokojenost x 

nespokojenost 

Rozbor 

dokumentace 

školy dotazníkové 

šetření 

1 x ročně 

 Naplnění záměrů 

projektových dnů, 

zaměřených na 

realizaci 

vzdělávacích  

oblastí ŠVP 

Praktické činnosti 

žáků, sociální 

dovednosti žáků, 

efektivita projektu 

Pozorování žáků, 

testy praktických 

činností žáků 

alternativní 

postupy učitelů 

průběžně 

 

 

7.3 Hodnocení žáků na vysvědčení 

7.3.1 Klasifikace chování 

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 
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závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova, bezpečnost a zdraví žáka i ostatních 

osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 

 

 

7.3.2 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.  

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. 

 

 

Celkové hodnocení žáka  na vysvědčení  

se vyjadřuje stupni: 

 

a) prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 

odpovídajícímu slovnímu hodnocení 

b) neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěch 5- 

odpovídajícímu slovnímu hodnocení 

c) nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci 1. pololetí.   

 

Výsledky práce v zájmových útvarech  

organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) pracoval(a) úspěšně 

b) pracoval (a) 

 

 

7.3.3 Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 

 

1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření ( TV, HV, VV, PV) stanovených rámcovým 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 
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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. 

 

 

7.3.4 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“.  

 

 

7.3.5 Opravné, komisionální zkoušky 

 

a) Opravné zkoušky se konají v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v 

jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou 

komisionální. 

b) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku.  

c) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 

a komisionálního přezkoušení.  
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Komisionální přezkoušení 

a) komisi pro komisionální přezkoušení  jmenuje ředitel školy; v případě, že je 

vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

 

b) Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo 

v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem 

jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy  

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 

zařazen, případně jiný vyučující daného předmětu 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

vzdělávací oblasti stanovené Školním vzdělávacím programem  

 

c) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí. Stanoví ho komise 

hlasováním a 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 prvního nebo druhého pololetí se žákovi 

vydá nové vysvědčení. 

 

d) Přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

e) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 

 

7.3.6 Výchovná opatření 

 

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.  

 

2. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo  

kolského zařízení se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených  

zákonem. 

 

3. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 

nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

 

4. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 

5. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele 

b) důtku třídního učitele 

c) důtku ředitele školy   
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Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou 

součástí školního řádu.  

 

6. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 

ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě ( Pro udělení 

důtek se  využívají jednotné formuláře, důtku ředitele školy podepisuje ředitel školy). 

 

7. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění, 

nebo uložení napomenutí a důtky. Jeho důvody prokazatelným způsobem sdělí žákovi a 

jeho zákonnému zástupci. 

 

 

7.3.7 Hodnocení žáků v povinných předmětech 

 

Výsledky vzdělávání žáka pracujícího dle programu „Škola dětem“ se hodnotí slovně 

(dle § 51 odst.4 zákona 561/2004 Sb.).  

Toto 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. 

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.  

Vysvědčení žák dostává na konci pololetí. 

 

 

7.3.7.1 Stupně hodnocení ŠVP  

 

Stupně hodnocení 

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 Učivo chápe a Učivu rozumí a na Učivo Učivo zvládá Učivo dosud 
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chemie správně 

reprodukuje 

otázky správně 

odpovídá 

částečně 

zvládá 

jen s trvalou 

pomocí 

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 

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 

Řečová 

výchova 

Učivo dobře 

zvládá 

Učivo zvládá Učivo zvládá s 

pomocí 

Učivo zvládá 

pouze 

s trvalou 

pomocí 

Učivo 

nezvládá 

 


