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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Jméno ředitele: Mgr. Olga Růžičková 
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IČO:  49458884 
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RED-IZO  600110991 
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B. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 

1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 
 

Základní škola Viničné Šumice je neúplná škola prvního stupně s 5 postupnými ročníky. Kapacita školy je 120 žáků. K základnímu 
vzdělávání se přihlašují děti převážně z Viničných Šumice a dále z Kovalovic. Naše škola je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy, 
snažíme se společně vychovávat a vzdělávat všechny žáky. Je úzce propojena s činností mateřské školy, a to jak organizačně, tak koncepcí 
vzdělávacího procesu. Žáci pěti ročníků jsou rozděleni do pěti tříd. Součástí školy je také školní jídelna a dvě oddělení školní družiny. 

 

 
 

2. VYBAVENÍ ŠKOLY 
 

Materiální a technické 
 

Materiální vybavenost na vyhovující úrovni, vychází z finančních možností školy. Škola je poměrně dobře vybavena učebnicemi a učebními 
pomůckami. Malá počítačová učebna je vybavena počítači připojenými na internet s vlastním serverem s možností síťových instalací výukových 
programů. Vlastní poštovní server umožňuje snadné využívání poštovních klientů při výuce základních znalostí práce s elektronickou poštou. 
Společné diskové úložiště je optimálně využíváno pro práci se sdílenými daty, díky čemuž mohou žáci i učitelé navzájem využívat výsledků svých 
činností. V učebně je dvanáct žákovských stanic. Jsou využívány výukové programy do českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, prvouky, 
přírodovědy a vlastivědy, žákům je umožněno vyhledávat informace na internetu. 

Škola disponuje pěti interaktivními tabulemi SMARTBOARD, které jsou umístěny v kmenových třídách. Je využívána všemi pedagogy 
v různých předmětech. Žáci využívají výukové aplikace na tabletech. Po celé škole je k dispozici připojení k internetu, který je využíván pedagogy 
pro potřeby výuky. 

Učitelská i žákovská knihovna je soustavně doplňována o nejnovější literaturu, současně jsou ve třídách postupně tvořeny třídní knihovničky.  

Kabinet vyučujících je vybaven počítačem se společným úložištěm na školním serveru, je propojen se síťovými tiskárnami. Vyučujícím jsou 
k dispozici pracovní notebooky a kopírka. 

Učitelé hojně využívají fond knihovny ve výuce, dále při výuce využívají interaktivní tabule, počítače, tvoří vlastní prezentace a digitální 
učební materiály, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali informace a tím si také učební látku lépe osvojili. Žáci si mohou vypůjčit veškerou 
literaturu, kterou potřebují, zpracovávají referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci a prezentaci ve třídě.  
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Prostorové, hygienické 

Ve škole se nachází pět kmenových tříd, výdejna obědů, jídelna, kabinet vyučujících, ředitelna, šatna, sociální zařízení žáků a zaměstnanců a 
úklidová místnost. Školní družina nemá vlastní prostory, jsou využívány kmenové třídy. Škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá místní sokolovnu. 
V areálu školy je též školní hřiště. V přízemí školy je školní kuchyně a prostory mateřské školy. Základní škola není bezbariérová. 

Zřizovatel školy v posledních pěti letech postupně revitalizuje budovu, vnitřní prostory i okolí školy. Úpravou prošlo školní hřiště, včetně 
oplocení a zabezpečení areálu, byly nainstalovány nové herní prvky do prostor zahrady mateřské školy. Po celkové rekonstrukci je sociální 
zařízení pro chlapce, dívky a zaměstnance. Mezi školní výdejnu a kuchyni byl zabudován výtah pro přepravu stravy. V roce 2013 byl vyměněn 
zdroj vytápění, okna, zateplena půda a fasáda. V roce 2015 byla zrekonstruována šatna, vybavena skříňkami a položena nová dlažba. Postupně je 
obnovováno vybavení tříd (podlahová krytina, školní nábytek, osvětlení tabulí, atd.). 

  

 
3. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, pět učitelek, tři vychovatelky školní družiny, dle aktuálních potřeb také asistentky pedagoga. V současné 
době studuje jedna vyučující obor pro rozšíření kvalifikace - učitelství pro 1. stupeň, všichni ostatní pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační 
předpoklady. Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou hlavní výukové předměty 
(moderní metody v didaktice předmětů), psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, problematika ochrany při mimořádných 
událostech, kurz první pomoci, práce s výpočetní technikou, kurzy zaměřené na tvorbu vlastních výukových programů na interaktivní tabuli, 
školení o zajímavých výtvarných a rukodělných technikách.  

Ve škole pracuje speciální pedagog a metodik prevence sociálně patologických jevů, externě spolupracujeme s logopedem. 

 

4. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ 
 

Žáci naší školy bydlí ve Viničných Šumicích, kromě nich dojíždějí žáci z vedlejší obce Kovalovice, zavítají k nám i žáci z okolních vesnic. 
Většina žáků prostředí školy zná, protože navštěvují naši mateřskou školu. Menší část žáků přichází z MŠ Kovalovice. Dlouholeté zkušenosti jsou 
s výukou žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním, věnujeme se také žákům nadaným. Každý integrovaný žák má vypracován na základě 
doporučení PPP vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Na škole pracuje kvalifikovaný speciální 
pedagog, který s dětmi pracuje v reedukačním kroužku, kontroluje práci s dětmi s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování, naplňování 
individuálního vzdělávacího plánu a úzce spolupracuje s rodiči. 

 
 

5. PROJEKTY 
 

5.1 Dlouhodobé projekty 
 

Projektová výuka probíhá v rámci výuky jednotlivých tříd či školy v souladu se Školním vzdělávacím programem, jsou organizovány v rámci 
jednoho tématu i napříč předměty. Některé projekty jsou třídní jiné školní. 
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Během školního roku realizujeme několik projektů rozličně tematicky zaměřených. Obsah projektu vychází z kulturních tradic momentální 
nabídky vzdělávacích institucí a aktuálních výchovně vzdělávacích potřeb naší školy. 

Dvakrát do roka realizujeme začlenění dramatické výchovy do výuky prostřednictvím vystoupení všech žáků na vánočním setkání s rodiči a 
akademii školy. 

Ve školní družině jsou realizovány např. následující projekty: Světový den stromů, Vyber si své zvířátko, Mladí muzikanti se představují, 
Kniha mého srdce, Čarodějnice, hurá na košťata. 
 
 

5.2 Celoškolní projekty 
 

Záložka do škol spojuje školy: spolupráce se slovenskou školou. 
Podpora čtenářské gramotnosti, Noc s Andersenem. 
Den bez úrazu: u příležitosti Dne dětí, ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi (vozíčkáři, kanisterapie), zaměřeno na první pomoc, 

mimořádné situace, požární ochranu. 
Další projekty: nejsou pravidelně opakovány, např. Škola jinak, Mezinárodní den mateřského jazyka - tvůrčí dílny. 
Celoroční účast na soutěžích v rámci okresu: např. výtvarných, hasičských, dopravních, sportovních, tanečních. 
Zdravé zuby: zapojení projektu v rámci prvouky a přírodovědy v každém ročníku. 
Ekologie ve škole: zkrášlujeme třídy, školu, zahradu, okolí školy, třídíme a sbíráme papír, staré baterie, drobné elektropřístroje, sbíráme léčivé 

rostliny.  
Učíme se sociální sounáležitosti a pomoci postiženým. 
Tvořivá škola: Starší žáci připraví v rámci výuky anglického jazyka zábavné dopoledne s úkoly u příležitosti Halloweenu, pořádáme vánoční a 

dílny, den otevřených dveří, vítání jara, atd. 
 
 

5.3 Mimoškolní projekty 
 

Škola se zapojila do celostátního projektu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“. Naše škola spolupracuje s okolními základními školami. 
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5.4 Další akce a aktivity školy 
 

Vystoupení žáků: vystoupení žáků s připraveným programem a členů kroužku fléten, pásmo básní a písní na vánočním setkání a akademii 
(akce je organizovaná pro rodiče a přátele školy, účastní se všichni žáci, náplní jsou zdramatizované pohádky, pásma říkanek, písní, taneční 
vystoupení), dále na vítání občánků, setkání jubilantů ve Viničných Šumicích a v Kovalovicích, výstava Betlémů ve Viničných Šumicích. 

Přípravka pro předškoláky: Věnujeme se našim budoucím žáčkům. Od dubna se učí formou hry novým dovednostem, seznamují se svou 
budoucí školou, vyučujícími i svými spolužáky. 

Ochrana zdraví a bezpečnost: Probíhá cvičení pro případ požáru, dle podmínek také ve spolupráci s místním HZS a praktickou ukázkou jejich 
činnosti, navštěvujeme příslušníky dobrovolných hasičů v obci a HZS v Pozořicích.  

Prevence sociálně patologických jevů: Škola má zpracovanou „Školní preventivní strategii“, průběh a její úspěšnost je sledována a 
vyhodnocována. Během roku probíhají besedy se žáky školy organizované preventistkou, také jsou přizváni odborníci na tuto problematiku, kteří 
se žáky pracují, skupiny jsou žáků tematicky i věkově rozděleny. 

Tradice celoškolních výletů, exkurzí, kulturních pořadů: návštěva muzeí a zajímavých míst v jihomoravském kraji (hrady, jeskyně, skanzeny), 
návštěva divadelních představení v Brně, organizace výchovných koncertů a vystoupení v naší škole, celoškolní výlety do zajímavých míst v okolí 
školy, návštěva vystoupení žáků ZUŠ Pozořice, tříkrálová sbírka, karneval, návštěva Mikuláše. 

Vzdělávací a výukové akce: matematický Klokan, matematická olympiáda, pasování čtenářů, keramika, výukové programy v centrech 
volného času. 
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6. SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ A JINÝMI SUBJEKTY 

 
Spolupráce s rodiči: Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, na 

hovorových hodinách, internetu, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákonných zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně 
pořádá Den otevřených dveří.  

 
Spolupráce se zřizovatelem: Je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel financuje celkový provoz školy, zabezpečuje větší opravy a investice, 

vytváří vhodné podmínky pro zkvalitňování a modernizaci školy. Naši žáci zajišťují kulturní vystoupení, např. na vítání občánků, setkání jubilantů, 
na výstavách, pravidelně navštěvují obecní úřad. 

 
Školská rada: Ve školské radě zastupuje školu 1 člen zvolený pedagogickými pracovníky školy, jeden člen je zvolen za rodiče a jeden za 

zřizovatele. Rada se pravidelně schází, řeší aktuální problémy školy, napomáhá s jejich řešením, schvaluje dokumenty. Na schůzky je zvána 
ředitelka školy. 

 
Školská poradenská zařízení: Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP Brno, rodičům je poskytována 

pomoc při vyhledání dalších odborníků, pro prevenci sociálně-patologických jevů jsme v kontaktu s pracovištěm Sládkova.  
 
Místní a regionální instituce: Spolupracujeme s místní organizací dobrovolných hasičů, svazem zahrádkářů, s místní knihovnou, s OÚ 

Kovalovice (kulturní vystoupení), s HZS Pozořice, spolupracujeme s okolními školami, se ZUŠ Pozořice, se sociálním odborem MÚ ve 
Šlapanicích, organizujeme setkání se zajímavými lidmi z našeho regionu (besedy). O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v místním 
zpravodaji a na internetových stránkách školy. 

 
Spolupráce s centry pro mládež: Úzce spolupracujeme se Centrem volného času Fantázie Slatina, CVČ Lužánky, Lipka, zařízení zaměřená na 

prevenci sociálně patologických jevů. 
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C. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) pro ZŠ Viničné Šumice vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a ze snahy 
o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec. Při jeho tvorbě jsme provedli analýzu vlastních možností a schopností pedagogického 
sboru, vzali jsme v úvahu přání rodičů a především jsme navázali na tradice školy. 

V našem ŠVP klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Škola se nijak specificky neprofiluje, naše zaměření je všeobecné. 
Velkou pozornost věnujeme jazykům, a to již od 1. ročníku, prioritou je osobnostní a sociální výchova, výchova a vzdělávání dětí v oblasti 
ekologické a dramatické. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co se nám nedaří. 

Jakou chceme být školou a kam směřujeme?  

Naším posláním není pouhé zprostředkování sumy vědomostí a následné zkoušení žáků, zda si učební látku zapamatovali. Chceme žáky 
motivovat k aktivnímu učení dovednostem důležitým pro život: učit se řešit problémy, dovednostem sociálním, rozvíjení kritického myšlení, 
schopnosti sebehodnocení. 

Rádi bychom: 
- byli otevřenou, tvořivou školou připravující žáky pro celoživotní vzdělávání, 

- pečovali o příjemné klima školy, 

- vychovávali slušného, zdravě sebevědomého člověka, vedli ho k zodpovědnosti, spolehlivosti, důvěryhodnosti, ale také k toleranci a 
ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, 

- v žácích budovali pocit sounáležitosti s obcí, v níž vyrůstají a žijí, 

- učili žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný, 

- u žáků podporovali kladný vztah k životu a k životnímu prostředí, 

- poskytli žákům příležitost zažít úspěch a v případě neúspěchu jim pomohli najít správnou cestu, 

- vedli žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. 

 
  



 

 9

2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na 

základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 

Kompetence pracovní 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 
vybavení 

- žáky podrobně seznámí s danými materiály a nástroji tak, 
aby je žák uměl pojmenovat 

- diskuse, skupinová práce, práce s textem, práce s 
informacemi, beseda, pozorování, pokus, názorně 
demonstrační, dovednostně praktické - individuální, 
skupinové 

 - učí žáky vhodně tyto nástroje použít vzhledem k danému 
materiálu 

 

 - pomáhá při plánování pracovního postupu  
 - vede žáky ke správné organizaci práce  
 - pomáhá adekvátně zhodnotit odvedenou práci  
 - učí žáky vyvodit obecné závěry  

- dodržuje vymezená pravidla - vede žáky k pořádku na pracovišti - výklad, práce s informacemi, beseda, didaktické hry 
  - dohlíží na dodržování zásad hygieny 

 a bezpečnosti práce 
  

  - učí žáky umět poskytnout první pomoc při úraze   
  - seznámí žáky s pevně vymezenými pravidly   
- plní povinnosti a závazky - motivuje žáky vhodným způsobem  - dramatizace, didaktické hry, vysvětlování, diskuse, 

projekt 
  - vede žáky k zodpovědnosti a samostatnosti, plnění si 

svých pracovních povinností 
  

  - vyzdvihuje u žáků kvalitně odvedenou práci   
  - dohlíží u žáků na včasné odevzdání úkolů   
- adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 
- učí žáky vhodně vybrat správné pracovní postupy, 

pracovní podmínky a materiály 
- problémové učení, výklad, diskuse, didaktické hry, 

názorně demonstrační 
  - pomáhá aplikovat znalosti v konkrétních situacích   
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z 

hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
společenského významu 

- vede žáky k zodpovědnosti za svou práci - diskuse, projekt, samostatná práce, didaktické hry, 
učení o životních situacích 

  - dbá u žáků o kvalitu odvedené práce   
  - seznamuje žáky s praktickými životními situacemi   
  - vede žáky k učebnímu rozvržení a funkčnímu plánování 

práce 
  

  - rozvíjí u žáků samostatné rozhodování   
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska 

ochrany svého zdraví 
- pomáhá žákům při definování pojmů zdraví a zdravý 

životní styl 
- výklad, vysvětlování, diskuse, práce s informacemi, 

beseda, skupinová práce 
  - podněcuje žáky k zaujmutí zodpovědného přístupu ke 

svému zdraví 
  

  - rozvíjí u žáků schopnost odhadnout případná rizika   
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Kompetence pracovní 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

  - učí žáky rozlišovat škodlivé vlivy na jejich zdraví   
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska 

ochrany zdraví druhých 
- pomáhá žákům při definování pojmů zdraví a zdravého 

životního stylu 
- výklad, vysvětlování, diskuse, práce s informacemi, 

beseda, skupinová práce 
  - vede žáky ke vhodným společenským návykům a ke 

zodpovědnosti za druhé 
  

- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska 
ochrany životního prostředí 

- učí žáky správně definovat životní prostředí a chápat 
vazby mezi člověkem a jeho životním prostředím 

- beseda, práce s internetem, diskuse, problémové 
učení, dramatická výchova, názorně demonstrační 

  - rozvíjí u žáků schopnost objasnit příčiny znečištění 
životního prostředí 

  

  - vede žáky k orientaci v kladech a záporech globalizace   
  - podněcuje žáky ke konkrétním činnostem vedoucím k 

vylepšení životního prostředí 
  

- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska 
ochrany kulturních a společenských hodnot 

- podporuje u žáků vlastní tvořivost a tvorbu - beseda, diskuse, projekt, brainstorming, problémové 
učení, práce s internetem 

  - podporuje u žáků schopnost ocenit cizí výkon   
  - vede žáky k osvojení společenských pravidel a norem 

chování 
  

  - podporuje u žáků kladný vztah ke kultuře jako takové s 
důrazem na kultury jiných národů 

  

- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje 

- učí vnímat žáky mezipředmětové vazby neizolovaně - didaktické hry, exkurze, beseda, práce s 
informacemi, projekt, komunitní kruh, kritické 
myšlení, brainstorming 

- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech v zájmu své přípravy na 
budoucnost 

- vyzdvihuje praktické stránky jednotlivých vzdělávacích 
oblastí 

  

  - klade důraz na žákovy dovolené aktivity   
  - rozvíjí u žáků schopnost adekvátně odhadnout své 

schopnosti a hranice 
  

  - podněcuje u žáků schopnost obhájit svá stanoviska   
  - rozvíjí u žáků schopnost stanovit si své vlastní cíle   

- činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a 
profesním zaměřením 

- nabízí žákům vhled do problematiky jednotlivých 
profesních oblastí 

- didaktické hry, exkurze, beseda, projekt, kritické 
myšlení, práce s informacemi 

  - poskytuje žákům snadný přístup k informacím a 
podporuje u nich touhu samostatně informace vyhledávat 

  

- orientuje se v základních aktivitách potřebných k 
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci 

- učí žáky správně vybrat důležité informace - beseda, diskuse, exkurze, projekt, didaktické hry, 
práce s informacemi, brainstorming 

- chápe podstatu podnikání - seznamuje žáky s aktivitami nutnými pro podnikání 
(výpis z rejstříku, finance ) 

  

- chápe cíl podnikání - dbá na zodpovědné plnění žákovy funkce ve třídní 
samosprávě 
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Kompetence pracovní 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

- chápe riziko podnikání - podněcuje u žáků schopnost přijímat důsledky svých činů 
a jednání a být za ně zodpovědný 

  

- rozvíjí své podnikatelské myšlení - rozvíjí u žáků dovednost vnímat situaci z více úhlů 
pohledu 

  

  - podporuje u žáků zdravou soutěživost   
  - rozvíjí u žáků schopnost stanovit si své vlastní cíle   
  - podporuje aktivní snahu žáků se celoživotně vzdělávat   
  - učí žáky posoudit své vlastní schopnosti a možnosti   
  - učitel dbá na žákovu znalost práv a povinností 

zaměstnavatelů a zaměstnanců 
  

  - učitel seznamuje žáky s průběžnou nabídkou na trhu 
práce 

  

 
 
 

Kompetence občanská 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

- respektuje přesvědčení druhých lidí 
- seznamuje žáky s lidmi různých společenství, náboženství, 

kultur; vyzdvihuje jejich tradice, hodnoty 
- vysvětlování, diskuse 

  
- respektuje odlišné názory svých žáků a kolegů a vede k 

tomu také žáky 
- televizní výuka (dokumenty) 

- váží si jejich vnitřních hodnot - nesoudí nikoho podle vzhledu a vede k tomu i žáky - slohová cvičení (úvaha) 

  
- snaží se na každém najít to nejlepší a následně přednosti 

každého vyzdvihuje 
- diskuse, skupinová práce 

- je schopen vcítit se do situace ostatních lidí 
- vyhledává nebo navozuje modelové situace, při kterých je 

schopnost empatie důležitá 
- dramatizace, televizní výuka 

  - vyzdvihuje osobnosti lidí, kteří to dokážou - projektová výuka 
  - sám je schopen vcítit se do situace druhých - rozhovor, diskuse, beseda 
  - problémové situace rozebírá z více úhlů pohledu - beseda 
- odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si 

povinnost postavit se proti psychickému a fyzickému 
násilí 

- vyzdvihuje osobnosti lidí, kteří to dokázali a dokážou - rozhovor, diskuse 

  - odmítá útlak a hrubé zacházení - projektová výuka 
  - dokáže se postavit násilí - osobní příklad 
  - obhajuje slabší   
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 

společenské normy 
- spolupracuje při vytváření třídních pravidel a vede děti k 

jejich dodržování 
- týmová práce 
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Kompetence občanská 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

  - seznamuje žáky se společenskými normami jiných kultur - diskuse, referát 
  - oceňuje správné chování - dramatizace  
- je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo 

ni 
- seznamuje žáky s jejich právy a povinnostmi (školní řád) - žákovský parlament 

  - dbá na dodržování práv a plnění povinností - rozhovor, diskuse 

  
- učí žáky srozumitelně vyjadřovat a obhajovat názory, jasně 

formulovat požadavky 
- slohová cvičení (úvaha), mluvní cvičení 

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace - řeší společně se žáky danou situaci - individuální rozhovor, diskuse 

  
- rozebírá motivy, naslouchá různým názorům žáků na 

danou situaci 
- dramatizace, referát 

  - vysvětluje a pomáhá žákům nalézt správná řešení - třídnické hodiny 
  - pomáhá zaujmout žákovi místo v třídním kolektivu   
- poskytne dle svých možností účinnou pomoc - učí žáky zásadám první pomoci při úrazech - dramatizace 

  
- učí žáky telefonní čísla, kterých je možno využít v případě 

ohrožení života nebo zdraví 
- události z TV, novin, časopisů, filmů 

  
- vede žáky k aktivnímu jednání, k zodpovědnosti za jejich 

činy 
- příběh, kresba 

  - svým příkladem nenásilně žáky vychovává   
  - zastává se žáků slabších, handicapovaných, šikanovaných   
  - snaží se spravedlivě posoudit a pak jednat   
  - podněcuje spolupráci mezi žáky   
- chová se zodpovědně v krizových situacích - rozebírá jednání žáků - třídnické hodiny 
- chová se zodpovědně v situacích ohrožujících zdraví 

člověka 
- vychovává žáky k nekuřáctví, jde v tomto směru 

příkladem 
- filmy, přednášky, nákresy 

  - působí v oblasti protidrogové prevence - příklady ze života, besedy, projekty 
  - všímá si chování žáků - individuální rozhovor 
  - chová se tak, aby měl důvěru žáků - ilustrace s tematikou proti kouření 
  - naslouchá problémům žáků, radí jim - články s protidrogovou tematikou 

  
- pomáhá jim zvednout sebevědomí v aktivitách jim 

blízkých, a tak zažívat pocit úspěchu 
- nácvik divadelních představení, účast na besídkách,  

sportovních, pěveckých soutěžích, olympiádách… 

- chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život 
člověka 

- učí je klidnému jednání  
- seznamuje žáky se způsoby poskytování první pomoci při 

nejrůznějších úrazech 
- praktické ukázky postupů 

  
- učí je znát zpaměti čísla integrovaného záchranného 

systému, požárníků, zdravotníků, PČR 
- televizní výuka 

  - poučuje je o nebezpečích před začátky prázdnin - besedy 
  - učí žáky dopravním předpisům   
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i 

historické dědictví 
- seznamuje žáky s naší historií - exkurze, vycházky, výstavy 
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Kompetence občanská 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

  - pomáhá pochopit naše tradice a kořeny - účast na projektech 
  - seznamuje žáky s památkami, vysvětluje jejich hodnotu - práce s textem 
    - diskuse, přednáška, referát 
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům - seznamuje žáky s vybranými uměleckými díly a umělci  - ukázky uměleckých děl 
  - vede žáky k pochopení umění a jeho smyslu - vlastní tvorba 

  
- seznamuje žáky s různými um. směry, jejich východisky a 

projevy (a významnými umělci)   
- rozbor, diskuse 

  - buduje otevřenost k um. dílům a snahu po pochopení   

  
- vede žáky ke kvalifikovanému rozboru namísto hodnocení 

"líbí-nelíbí", "hezké-škaredé" 
  

- projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
- oceňuje tvořivý (živý, originální, otevřený) přístup k 

činnostem 
- vlastní tvorba 

  - podporuje osobitost - referát 

  
- informuje žáky o dostupných a vhodných kulturních 

akcích a událostech 
  

  
- vytváří atmosféru, ve které se žáci nebojí zkoušet 

neověřené postupy 
  

- aktivně se zapojuje do kulturního dění - informuje žáky o dění v obci a podporuje jejich zájem o ně  
  - umožňuje žákům přípravu akcí s účastí veřejnosti - tradiční akce 

  
- buduje vědomí obce jako komunity a školy jako její 

součásti 
- účast na soutěžích 

  - navštěvuje se žáky kulturní akce - referát 

  
- informuje o zajímavých kulturních akcích, filmech, 

div.představeních. 
  

- aktivně se zapojuje do sportovních akcí - organizuje sportovní aktivity, vede kroužky - sportovní den 
  - podporuje a oceňuje účast žáků v soutěžích - branné cvičení 
  - podporuje mimoškolní činnost a informuje o ní - soutěže 

- chápe základní ekologické souvislosti 
- vede žáky k vytvoření emociálnímu vztahu k přírodnímu 

prostředí 
- vycházka, exkurze, ukázky 

  - rozvíjí cit. vazby k živým organismů i neživé přírodě - diskuse, praktické činnosti v přírodě, ŠvP 
  - svým příkladem povzbuzuje a motivuje žáky   
  - poukazuje na vhodné, nevhodné chování   

  
- vysvětluje provázanost vztahu člověk - příroda (i 

jednotlivec něco zmůže) 
  

  - učí využívat šetrně energet. zdroje   

  
- seznamuje žáky s možnostmi využívání obnovitelných 

zdrojů v praxi (sluneční záření, voda, vítr) 
  

- chápe enviromentální. problémy - zajímá se o environmentál. problémy, vede k tomu i žáky - diskuse, přednáška, rozhovor, televizní výuka 

  
- poukazuje na provázanost jednotlivých států k ekologii 

celosvětové 
- vycházka, exkurze, ukázka 
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Kompetence občanská 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

  - ukazuje cestu,jak vnímat přírodu globálně   
  - buduje v žácích povědomí o celosvět. ekolog. problémech - referát 

  
- vede žáky k estet. vnímání přírody, pozitivnímu cit. vztahu 

k život. prostředí ve svém okolí a k přírodě vůbec k pokoře 
a úctě k hodnotám, které neumí vytvořit člověk 

  

- respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
- informuje o nejzákladnějších možnostech jednotlivce k 

ochraně přírodního prostředí 
  

  - rozvíjí odpovědnost za kvalitu život. prostředí   

  
- vytváří návyky, rozvíjí postoje vedoucí k ochraně život. 

prostředí 
  

  
- seznamuje s pravidly třídění odpadu, sběru papíru, 

recyklace 
- sběr papíru, exkurze 

- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví - seznamuje žáky se zdravým život. stylem - beseda, přednáška, rozhovor 
  - učí sestavovat správný jídelníček - skupinová práce 
  - seznamuje žáky s ekologickými potravinami - práce s textem 
  - vede žáky ke správné psychohygieně učení   
  - učí plánování času, antistresový program   

  
- seznamuje žáky se škodlivostí kouření, vede osobním 

příkladem 
- projektová výuka 

  
- vede žáky k vědomí souvislosti vlastního život. stylu s 

problémy život.prostředí, k jejich řešení, důvěře ve vlastní 
síly pro řešení těchto problémů 

  

- rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje 
společnosti 

- vede žáky k zachování přírody pro budoucí generace - práce s knihou, televizní výuka 

  
- vede žáky k ekologickému myšlení - neznečišťovat 

zbytečně ovzduší, myslet ekologicky 
  

  
- vede žáky k poznání, že  technické vymoženosti jsou často 

na úkor přírody 
  

  - učí žáky orientovat se v základní problematice ekologie   

 
 

Kompetence sociální a personální 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

- účinně spolupracuje ve skupině - sleduje a zajišťuje zapojení všech žáků ve skupině - skupinová práce, komunitní kruh 
- podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu 
- definuje a formuluje pravidla práce skupiny spolu se žáky - skupinová práce, komunitní kruh 

- na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní - vede žáky k účelnému rozdělení rolí, spolupráci a - individuální práce, práce ve dvojicích, skupinová 
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Kompetence sociální a personální 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce zodpovědnosti, učí je vnímat pozici každého jedince ve 
skupině 

práce, diskuse, práce s informacemi 

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- učí žáky zvolit vhodné postupy k řešení problémů, učí žáky 

přijmout pozici a roli ve skupině 
- dramatizace, komunitní kruh, diskuse 

- na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s 
druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů 

- dbá na dodržování zásad tolerance a základních pravidel 
společenského chování 

- učení dobrým příkladem, dramatizace, metody 
situační, inscenační 

- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

- upevňuje a rozvíjí u žáků základní společenské a lidské 
návyky, učí je navazovat, vnímat a respektovat mezilidské 
vztahy, oceňuje nezištné poskytnutí pomoci a vyzvedá 
žáky, kteří si bez obav dokáží o pomoc říci, požádat 

- skupinová práce, komunitní kruh, dramatizace, práce 
ve dvojicích 

- přispívá k diskusi v malé skupině i debatě celé třídy 
- učí žáky pravidlům diskuse (naslouchání, vyslovení 

vlastního názoru, umění přihlásit se bez obav o slovo, 
obhájení svého názoru, diskuse na úrovni) 

- komunitní kruh, dramatizace 

- chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při 
řešení daného úkolu 

- dbá na využití žákových možností, schopností, znalostí a 
dovedností, sleduje, aby se žák nepodceňoval ani 
nepřeceňoval, posiluje zdravé sebevědomí  

- skupinová práce, komunitní kruh, práce s informacemi 

- oceňuje zkušenosti druhých lidí 
- učí žáky ctít zkušenosti nabyté věkem a využívat životních 

zkušeností v reálném životě, věcně poukazuje na 
zkušenosti některých spolužáků 

- komunitní kruh, práce se životním příběhem 

- respektuje různá hlediska názorů - vede je k respektování a vyslechnutí si různých názorů - komunitní kruh, skupinová práce 

- čerpá poučení z toho, co si lidé myslí, říkají a dělají 
- oceňuje žákovo poučení se a vyvození závěrů z dané 

situace 
- komunitní kruh, diskuse 

- vytváří si pozitivní představu o sobě samém 
- vede žáky k uvědomování si svých předností i nedostatků, 

případné nedostatky jim pomáhá odstranit 
- učí žáky pracovat na rozvoji osobnosti. 

- skupinová práce, komunitní kruh 

- podporuje svoji sebedůvěru a samostatný rozvoj 
- posiluje v žácích sebedůvěru, oceňuje jeho přednosti a 

klady a učí je využívat v reálném životě 
- komunitní kruh, skupinová práce 

- ovládá a řídí svoje jednání aby dosáhl sebeúcty - vedou žáky k reálnému sebehodnocení a sebekritice - komunitní kruh, dramatizace, skupinová práce 

 
 

Kompetence k učení 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
a metody 

- požaduje po žácích výsledky úměrné jejich schopnostem 
a nadání 

- forma individualizovaná 
- samostatná práce 
- skupinová práce-každý má zadán úkol podle svých 

schopností 
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Kompetence k učení 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

  - v průběhu výuky seznámíme žáky s více možnostmi 
řešení problémů a osvojení si učiva 

- práce s knihou (sám si vyhledává informace, vybírá si 
pro něho zajímavé, lépe si pamatuje) 

- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné strategie - učí žáky rozlišovat podstatné od nepodstatného - práce s knihou (vybírá podstatné, aby se nemusel učit 
vše) 

    - vysvětlování s diskusí—co je podstatné a proč 

  - učí žáky organizovat si práci, umět zareagovat i v časové 
tísni 

- vysvětlování 

- plánuje, organizuje a řídí vlastní učení - vede žáky k práci s různými zdroji (encyklopedie, 
počítač, internet…) 

- samostatná práce 
- vysvětlování 

  - vede k samostatnosti - projektová výuka (fáze sběru informací) 

- projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení 

- podporuje u žáka jeho zájmy  

 - ponechává určitou volnost ve výběru informací 
k aktuálnímu učivu, umožní prezentaci nových poznatků 
před ostatními  

- referáty 

 - upozorňuje na důležitost vzdělání v životě - projekty k aktuálním tématům 
- exkurze do SŠ a různých zařízení, besedy s pracovníky 

různých oborů 
- vyhledává, třídí a využívá informace - vede ke schopnosti kritického zhodnocení informací, 

jejich ověřování z různých zdrojů (informace z masmédií, 
knih,…) 

- práce s textem 
- získávání informací z médií 

- na základě pochopení, propojení a systematizace 
informací je efektivně využívá v praktickém životě 

- zadává úkoly spojené s praxí - dramatizace běžných situací s využitím aktuálního 
učiva, hra 

- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a  
symboly 

- dbá na znalost a správné používání symbolů, termínů a 
znaků ( „=“ v matematice)  

  

  - lpí na tom, aby si žák pod symbolem termínem nebo 
znakem představoval jeho VÝZNAM 

- zapojujeme více smyslů najednou (slova s obrázky, 
důkaz, porovnávání 

    - dramatizace a didaktická hra 

- uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

- využívá mezipředmětových vztahů, odvolává se na učivo 
z jiných předmětů 

- projektová výuka 

    - skupinová výuka 

  - dbá na návaznost učiva   
  - využívá propojení učiva se skutečným životem - beseda, diskuse 

- na základě souvislostí si vytváří komplexnější pohled 
na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

- učí žáky utvářet si na základě získaných informací a 
vztahů mezi nimi vlastní názor 

- kritické myšlení  
- učení v životních situacích  
- práce s médii 
- referáty a jejich prezentace 
- besedy s odborníky, návštěvy výstav, institucí,… 
- výukové programy 
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Kompetence k učení 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

  - učí žáky obhájit vlastní názor, správně argumentovat - diskuse 
- dramatizace (přidělené role) 

  - učí žáky, že jeho názor musí byt podložen fakty   
- samostatně pozoruje a experimentuje - provádí ukázky a názorné příklady, nechává žáky 

samostatně uvažovat nad předvedeným 
- metody názorně-demonstrační  
- napodobování 

    - dramatizace 
- samostatná práce 

- porovnává a kriticky posuzuje získané výsledky - získané výsledky nejdříve zpracovává sám a ukazuje to 
žákům, postupně jim nechává stále větší díl práce 

- vysvětlování 
- diskuse 

    - skupinová výuka 

- vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti - spojuje učivo s praxí - exkurze 
- besedy s odborníky 
- demonstrace 
- projektová výuka 
- výuka v životních situacích 

- poznává smysl a cíl učení - motivuje žáky (úspěchy jiných lidí, uplatnění na 
pracovním trhu) 

- rozhovor, beseda, diskuse  
- učení v životních situacích 

    - výuka dramatem 

  - spojuje učivo s praxí - projektová výuka 

- má pozitivní vztah k učení - dopřává pocit úspěšnosti, chválí žáky, hodnotí jejich práci - individualizovaná výuka 

    - skupinová práce 

    - referáty na vybrané zajímavé téma, které si žák sám 
vybral 

- posoudí vlastní pokrok, určí překážky a problémy 
bránící učení a naplánuje si, jakým způsobem by 
mohl své učení zdokonalit 

- nechává žáky sebehodnotit - rozhovor 

  - vede žáka k samostatnosti - samostatná práce 

    - týmová práce 

  - pomůže žákovi hledat metody učení pro něho vhodné - individuální pohovor s žákem 
- individualizovaná výuka 

- kriticky zhodnotí a diskutuje o výsledcích svého 
učení 

- vede žáky k tomu, aby se při neúspěchu nevzdával a 
pokusil se zdokonalit 

- samostatná práce 
- rozhovor 

    - příklady úspěšných lidí, kteří překonali překážky 
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Kompetence komunikativní 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory  
v logickém sledu 

Vede žáky k samostatnému myšlení: 
- učí základy logiky, vhodně interpretovat hlavní myšlenku a 

uspořádat informace do systému,  
- učí reprodukovat uloženou informaci, aby žák uměl 

vysvětlit složitá fakta 
- jednotlivosti vyjadřuje v obecnější podobě 
- učí žáky odlišit podstatné od vedlejšího 

- kritické myšlení, rozhovor, diskuse 

- vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně  
v písemném projevu 

- učí žáka vhodnou formou zaznamenat své myšlenky do 
náležitého projevu (styl, pravopis), seřadit je a uspořádat v 
logickém sledu 

- učí získané informace zpracovat a prezentovat, rozvíjí 
slovní zásobu 

- informace zpracuje do smysluplné vlastní podoby 

- práce s textem, výuka podporovaná počítačem, 
samostatná práce, skupinová práce  

- vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně  
v ústním  projevu 

- vede žáky ke srozumitelnému a pečlivému vyslovování a 
pečlivému vyjadřování myšlenky, 

- vede žáky ke kultuře řeči 
- učí žáky vyjadřovat se vlastními slovy 
- učí žáky vhodně pokládat otázky 
- vede k rozvoji slovní zásoby o nové pojmy 
- vede k zapamatování mluveného 

- diskuse, rozhovor, beseda, návštěva knihovny, 
soutěže 

- naslouchá promluvám druhých lidí 
- učí žáky naslouchat, nezasahovat do repliky mluvčího a 

nechat mluvčího dokončit myšlenku, nezkreslovat fakta a 
názory druhých 

- skupinová práce, didaktické hry, inscenační metody 

- snaží se porozumět druhým lidem 

- učí žáky projevit známky zaujetí a vede je k toleranci 
- učí je vstřícně komunikovat se svým okolím, kultivovaně se 

domlouvat a vyjednávat, vstupovat do kontaktů s druhými 
lidmi, orientovat se na kladné stránky osobnosti, navzájem 
se respektovat a komunikovat mezi sebou  

- vysvětlování, řešení problémů, diskuse 

- vhodně na ně reaguje 
- učí je dávat najevo svá rozhodnutí s přihlédnutím k 

pravidlům etiky, respektovat názory druhých, znát svá 
práva a nebát se na ně upozorňovat, vede je k diplomacii 

- diskuse, dramatizace, komunitní kruh 

- účinně se zapojuje do diskuse 

- učí je identifikovat problém a jeho podstatu, vede je k 
možnému řešení problému 

- učí aplikovat zákony a pravidla na jiné skutečnosti, 
postihovat výběr a vhodnost zvolených metod 

- dramatizace, inscenační metody, skupinová výuka 

- obhajuje svůj názor 
- učí vhodně argumentovat, ujasnit si problém, provést 

analýzu, správně formulovat a argumentovat, učíme žáka 
uvědomovat si vlastní cenu a reálné životní cíle 

- problémové vyučování, vysvětlování, kritické 
myšlení 
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Kompetence komunikativní 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

- vhodně argumentuje 
- učíme znát svá práva a nebát se na ně upozornit, vedeme je 

k sebereflexi a kritickému zhodnocení výsledků své práce 
- projektová výuka, skupinová práce, samostatná práce 

- rozumí různým typům textů a záznamů, napíše 
osnovu textu, výtah, shrne nejdůležitější, dokáže 
emocionálně a esteticky vnímat slovesná umělecká 
díla 

- učíme žáky čtenářským dovednostem, seznámíme žáky s 
různými texty (umělecké, odborné, publicistické…), 
vedeme je k systematické práci s nimi a orientaci v nich 

- práce s různou strukturou textů, práce s učebnicí, s 
příručkami … 

- rozumí různým typům obrazových materiálů 

- rozvíjí vizuální přemýšlení (grafy, mapy, diagramy, 
přehledy) 

- vede k tomu, aby se žák uměl vyjadřovat  a sdělovat své 
prožitky, pocity a nálady různými prostředky  

- metody názorně demonstrační 

- rozumí různým typům běžně užívaných gest 
- učí je vzájemné nonverbální komunikaci a reagovat na 

pocity druhého 
- dramatizace, didaktické hry 

- rozumí různým typů zvuků 
- učí je rozlišovat různé typy zvuků, jasně dávat najevo svůj 

souhlas a nesouhlas, svoje zaujetí 
- dramatizace 

- rozumí různým typům jiných informačních a 
komunikačních prostředků, přemýšlí o nich a reaguje 
na ně 

- seznamuje je s typy informačních prostředků 
- učí je vhodně si tyto prostředky vybírat a aplikovat pro 

zadaný úkol 
- učí je informace zpracovat, prezentovat, vyvodit obecné 

informace, klasifikovat jejich důležitost a vést si efektivně 
svoji vlastní dokumentaci 

- samostatná práce, práce s médii, PC 
- projektové vyučování 

- tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu 
zapojení se do společenského dění 

- učíme využívat teoretických poznatků v praxi, učíme tyto 
dovednosti využívat k vytváření vztahů vedoucích ke 
zhodnocení sociálního a společenského chování 
 

- diskuse, rozhovor, projev, přednáška, dramatizace 

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

- učí je hledat, získávat a využívat informace z celého světa a 
prezentovat výsledky své práce, pružně reagovat na rozvoj 
informačních a komunikačních technologií, rozpoznat 
manipulaci a reagovat na ni 

- práce s PC, multimediální výuka 

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

- učíme navazovat kontakty v celém světě, které jsou 
přínosné a obohacující, učíme komunikovat v cizím jazyce, 
používat komunikativní dovednosti k dalšímu studiu v 
osobním a profesním životě 

- diskuse, beseda, slovní metody, práce s textem 

 
 

Kompetence k řešení problémů 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 
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Kompetence k řešení problémů 

Na konci základního vzdělávání žák Co dělá učitel Formy, metody a aktivity 

- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo 
ni 

- seznamují s obecně platnými normami (kritérii), učí 
rozpoznat problém jako překážku k dosažení cíle 

- práce s textem, pozorování, diskuse, skup. práce, 
dramatické hry, brainstorming, kritické myšlení 

- vyhledá informace vhodné k řešení problému 

- seznamuje s možnostmi získávání informací, vede k 
rozpoznání a správnému výběru základních a podstatných 
informací, učí třídit informace na obecně platné, použitelné 
(aplikovatelné) do širších souvislostí, učí zapomínat 
nepodstatné a používat podstatné 

- práce s PC, didaktická technika, práce s textem, 
projektové vyučování, skupinová práce, rozhovor, 
myšlenkové mapy 

- rozpozná a pochopí problém 
- učí rozlišit nesoulad s normou nebo rozpoznat a 

pojmenovat překážku, vede k přemýšlení o následcích 
neřešeného problému 

- rozhovor, diskuse, situační hry, komunitní kruh 

- přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách - učí rozpoznat příčiny problémů  
- všechny formy práce (brainstorming, diskuse, 

rozhovor, "problémová pitva") 

- nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky 
- cvičí pozornost, učí zachytit odlišnosti (tabulkou, grafem, 

schématem) 
- pozorování, experiment 

- využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování  
různých variant řešení  a využívá vlastního úsudku a 
zkušeností 

- připomíná škálu použitelných postupů, pomáhá vybírat 
vhodné postupy, vede ke správné organizaci práce,  vede 
žáka k samostatnosti,  spojuje školu s praxí, učí, jak se učit 

- samostatná práce, skupinová práce, projekty, řešení 
životních situací, simulační hry, dramatizace, domácí 
úkoly 

- nenechá se odradit případným nezdarem a  vytrvale 
hledá konečné řešení problému 

- podporuje zdravé sebevědomí, nešetří chválou,  vhodně 
motivuje, učí žáky používat správné strategie, respektuje 
žákův názor a rozhodnutí 

- didaktické hry, soutěže, rozhovor, komunitní kruh, 
kritické myšlení, situační hry 

- samostatně řeší problémy   a  volí vhodné způsoby 
řešení  

- učí pracovat samostatně, učí správně rozhodnout o postupu 
řešení, vede k rozpoznání a vyhodnocení efektivnosti 
postupu řešení 

- samostatná práce, skupinová práce, projekty, výklad, 
rozhovor, diskuse, experiment 

- ověřuje prakticky správnost řešení problému 
- vede k provádění zkoušky správnosti řešení (dosazením, 

přenosem do konkrétní situace), umožňuje kontrolovanou 
chybu (metoda pokusu a omylu) 

- práce s textem, komunitní kruh, experiment, rozhovor, 
diskuse, média 

- sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 
- učí sebereflexi, sebehodnocení a sebekritice, vede k 

zaznamenávání sebehodnocení, učí přijímat vnější 
hodnocení 

- skupinová práce, rozhovor, diskuse, diagnostické 
texty, výukové programy na PC 

- kriticky myslí 
- vede ke zvažování kladů a záporů, snaží se při výuce 

respektovat Bloomovu taxonomii, vychází ze známého, 
přidává neznámé a uhladí (evokace, uvědomění si, reflexe) 

- práce s textem, různé metody kritického myšlení, 
týmová práce, rozhovor  

- činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit  a  
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

- učí žáky správně argumentovat, oponovat, vede k 
vyslovování názorů ve správnou dobu a správným 
způsobem, učí žáky svoje rozhodnutí prezentovat, učí 
chápat i nést důsledky rozhodnutí 

- samostatná práce, skupinová práce, rozhovor, projekt, 
dramatizace 

- zhodnotí výsledky svých činů - vede k tomu, aby zaujal ke svým činům správný postoj - rozhovor, komunitní kruh, diskuse 
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3. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 

3.1 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Naším cílem je zajistit potřebnou podporu žákovi a rodině, ve spolupráci s učiteli vytvořit ve škole takové podmínky, které budou rozvíjet 
schopnosti žáka.  

Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou v naší škole vzděláváni formou integrace do běžné třídy. Škola není 
bezbariérová, ale díky svým stavebním dispozicím a úpravou rozmístění tříd by mohla přijmout tělesně postižené žáky s omezenou možností 
pohybu. Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje speciální pedagog, který také koriguje práci ostatních učitelů. Speciální 
pedagog byl mimo jiné odborně proškolen na diagnostika a stimulaci žáků v rámci seminářů s akreditací CZ.1.07/1.2.17/01.0027.  

Snažíme se žákům zajistit potřebnou podporu, která spočívá v: 
- sestavení individuálního vzdělávacího plánu, 

- diagnostice potřeb žáka, 

- reedukaci poruch učení pod vedením školního speciálního pedagoga mimo vyučování, 

- vytvoření podnětného a vstřícného prostředí, střídání pracovního tempa a činností, střídání poloh, 

- zajištění individuální péče ve škole, 

- spolupráce s odborníkem z pedagogicko-psychologické poradny, výchovným poradcem,  

- poradenství žákům, učitelům, rodičům. 

Žákům s výukovými a výchovnými problémy provedeme se souhlasem zákonných zástupců dítěte diagnostické šetření, na základě výsledků je 
s ním dále pracováno (vždy po konzultaci s poradnou) nebo je odeslán na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyšetření 
a doporučení poradny je jim potom ve škole poskytnuta potřebná reedukační péče. U individuálně integrovaných žáků se stanoví individuální 
vzdělávací plán, podle kterého se se žákem bude pracovat, který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby nápravy, 
pomůcky, způsob hodnocení a jména odpovědných pedagogů. Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. 
 
3.2 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 

Pro žáky mimořádně nadané a žáky se zvýšeným zájmem o vzdělávání vytváříme ve škole tyto podmínky: 
 

- zadáváme individuální a samostatné úkoly, podporujeme vlastní pracovní tempo, 

- umožňujeme účast v hodinách starších ročníků, 

- nabízíme možnost uplatnění mimo školu. 
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4. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

NÁZEV PT a 
TEMATICKÉHO 

OKRUHU 
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 

OSV/Rozvoj schopností 
poznávání 

INT/Čj, Tv, Pč 
INT/Čj, 
M, Tv, Pč 

INT/Čj, 
M,Prv, Tv, Pč 

INT/M, 
Př,Vl, Tv, Vv, 
Pč 

INT/M, 
Př, Vl, Tv, Vv, Pč 

OSV/Sebepoznání a 
sebepojetí 

  
INT/Čj, 
Př, Prv 

INT/Čj, 
Př, Vv 

INT/Čj, 
Př, Vv 

OSV/Seberegulace a 
sebe organizace 

Čj, Tv, M 
1.-5. 
Čj, M, Tv 

Čj, M,Tv Př, Vl,  Př, Vl,  

OSV/Psychohygiena Čj 
1.-5. 
Čj 

Čj, M Př, Vl,  Př, Vl,  

OSV/Kreativita M M, M  
 
INT/Čj, Př, Vv 

INT/Čj, Př, Vv 

OSV/Poznávání  lidí 
INT/Čj, 
Prv, Tv, Vv, Pč 

INT/Čj, 
Prv, Tv, Vv, Pč 

Aj, Tv, Vv, Pč Aj, Tv, Vv, Pč Aj, Tv, Vv, Pč 

OSV/Mezilidské vztahy Tv, Pč 
INT/Čj, 
Prv, Tv, Pč 

INT/Čj, 
Prv, Tv, Pč 

INT/Čj, Tv, Pč INT/Čj, Tv, Pč 

OSV/Komunikace Vv, Tv, Pč 
INT/Čj, 
Prv, Tv, Vv, Pč 

INT/Čj, Aj, Tv, 
Vv, Pč 

INT/Čj, Aj, Tv, 
Vv, Pč 

INT/Čj, Aj, Tv, 
Vv, Inf, Pč 

OSV/Kooperace a 
kompetice 

Čj, M, Tv Čj, M, Tv Čj, Tv Čj, Tv, Vl, Př Tv, Př, Vl 

OSV/Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

Tv Tv 
INT/M, 
Prv, Čj, Tv 

INT/Čj,M 
Př, Vl, Tv 

INT/Čj, 
M, Vl, Tv 

OSV/Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

Tv, Pč Tv, Pč Čj, Prv, Tv, Pč Čj, Tv, Vl, Pč Vl, Př, Tv, Pč 

VDO/Občanská 
společnost a škola 

Prv, Pč, Vv Čj, Prv, Vv Prv, Aj, Vv, Pč Vl, Aj, Pč Vl, Aj, Pč, Inf 

VDO/Občan, občanská 
společnost a stát 

  Prv Vl Vl, Inf 

VDO/Formy participace 
občanů v politickém 

životě 

   INT/VL 
INT/Vl, 
Vv,Čj 

VDO/Principy 
demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

  INT/Prv 
INT/Čj, 
Vl 

INT/Čj, 
Vl 
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NÁZEV PT a 
TEMATICKÉHO 

OKRUHU 
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 

rozhodování 

VMEGS/Evropa a svět 
nás zajímá 

INT/Čj, 
Prv, Hv, Vv 

INT/Čj, 
Prv, Hv, Vv,  

INT/Čj, 
Prv, Aj, Vv 

INT/Aj, 
Vl, Hv 

INT/Aj, 
Vl, Hv 

VMEGS/Objevujeme 
Evropu a svět 

 

Čj, M Čj, M Čj, M 
INT/Aj, 
Vl,Vv 

INT/Aj, 
Vl,Vv, Inf 

VMEGS/Jsme Evropané    INT/Vl INT/Vl 

MuV/Kulturní diference 
INT/Čj, 
Prv, Vv, Tv, Pč 

INT/Prv, 
Vv, Tv, Pč 

INT/Prv, 
Tv, Vv, Pč 

INT/Vl, 
Hv, Vv, Tv, Pč 

INT/Vl, 
Hv, Vv, Tv, Pč  

MuV/Lidské vztahy 
INT/Čj, 
Prv, Hv, Tv, Vv 

INT/Čj, 
Prv, Hv,Tv, Vv,  
 

INT/Čj, Hv, Tv, 
Vv  

INT/Čj, Aj, Tv INT/Čj, Aj, Tv 

MuV/Etnický původ INT/Prv, Tv 
INT/Čj, 
Vv, Tv 

INT/Tv 
INT/Čj, 
Vl, Tv 
 

Čj, Vl, Tv 

MuV/Multikulturalita INT/Čj INT/Čj INT/Čj, Aj, Vv INT/Čj, Aj INT/Čj 

MuV/Princip sociálního 
smíru a solidarity 

   
INT/Čj, 
Vl 

INT/Čj, 
Vl 

EV/Ekosystémy 
INT/Prv, 
Hv, Vv 

INT/Prv, Vv 
INT/Prv, 
Vv 

INT/Př, 
Vv, Aj 

INT/Př, 
Vv, Aj 

EV/Základní podmínky 
života 

Prv 
 

Prv 
 

Prv 
INT/Čj, 
Př, Vl 

INT/Čj, 
Př, Vl 

EV/Lidské aktivity a 
problémy životního 

prostředí 

INT/Prv, Tv 
INT/Čj, 
Prv, Tv 

INT/Prv, 
Vv, Tv 

PRO 
Den Země Tv, 
Př, Vl, Vv, Tv  

PRO 
Obyvatelstvo 
Tv, Vl, Př 

EV/Vztah člověka 
k prostředí 

INT/Prv, Tv, Pč 
INT/Čj, 
Prv, Tv, Pč 

INT/Prv, Pč 
 

INT/Vl, 
Př , Pč 

PRO 
Ekologie 
Tv, Př, Pč 

MV/Kritické čtení a 
vnímání mediálních 

sdělení 
 

INT/Čj, 
Prv 

INT/Čj, 
Prv 

Vl, Vv Vv 

MV/Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 

reality 
 

INT/Čj, 
Prv 

INT/Čj, 
Prv 

INT/Čj INT/Čj, 
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NÁZEV PT a 
TEMATICKÉHO 

OKRUHU 
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 

MV/Stavba mediálních 
sdělení 

   
INT/ČJ, 
Vl 

INT/ČJ, 
Vl 

MV/Vnímání autora 
mediálních sdělení 

  
INT/Čj, 
Prv 

INT/Čj INT/Čj 

MV/Fungování a vliv 
médií ve společnosti 

INT/ Vv INT/ Vv INT/ Vv 
INT/Čj, 
Vl, Vv, Aj, M 

INT/Čj,  
Vl, Vv, Aj 

MV/Tvorba mediálního 
sdělení 

  Čj Čj, Aj Čj, Aj 

MV/Práce v realizačním 
týmu 

Pč Pč Vv, Pč 
Vv, Pč 
 

Vv, Pč 

ETV/Mezilidské 
vztahy a komunikace. 

INT/Čj INT/Čj INT/Čj, AJ INT/Čj, AJ, Vl INT/Čj, AJ, Vl 

ETV/Důstojnost 
lidské osoby. Pozitivní 
hodnocení sebe. 

INT/Čj Prv INT/Čj, Prv INT/Čj, Prv INT/Čj. Vl INT/Čj, Vl 

ETV/Pozitivní 
hodnocení druhých. 

INT/Čj INT/Čj INT/Čj INT/Čj INT/Čj 

ETV/Kreativita a 
iniciativa. Řešení 
problémů a úkolů. 
Přijetí vlastního a 
společného 
rozhodnutí. 

INT/Čj, M, Prv, 
Tv, Vv, Hv 

INT/Čj,M, Prv, 
Tv, Vv, Hv 

INT/Čj, Prv,Tv, 
Vv, Hv M, 

INT/Čj,M, Tv, 
Vv, Hv 

INT/Čj,M, Tv, 
Vv, Hv 

ETV/Komunikace 
citů. 

INT/Čj, Vv, Hv INT/Čj, VV, Hv INT/Čj, Vv, Hv INT/Čj, Vv, Hv INT/Čj, Vv, Hv 

ETV/Interpersonální 
a sociální empatie.  

INT/Čj, Tv INT/Čj, Tv INT/Čj, Tv INT/Čj, Tv INT/Čj, Tv 

ETV/Asertivita. 
Zvládnutí agresivity a 
soutěživosti. 
Sebeovládání. Řešení 
konfliktů. 

INT/Čj, Tv INT/Čj, Tv INT/Čj, Tv INT/Čj, Tv INT/Čj, Tv 

ETV/Reálné a 
zobrazené vzory. 

INT/Čj, Prv INT/Čj, Prv INT/Čj, Prv INT/Čj, Př, Vl INT/Čj, Př, Vl 
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NÁZEV PT a 
TEMATICKÉHO 

OKRUHU 
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 

ETV/Prosociální 
chování v osobních 
vztazích. Pomoc, 
darování, dělení se, 
spolupráce, přátelství. 

INT/Čj INT/Čj INT/Čj INT/Čj INT/Čj 

ETVProsociální 
chování ve veřejném 
životě. Solidarita a 
sociální problémy.  

   INT/Čj, Aj INT/Čj, Aj 

ETV/ Ekonomické 
hodnoty 

INT/Čj, M INT/Čj, M INT/Čj, M INT/Čj, M INT/Čj, M 

ETV/Etické hodnoty 

 
INT/Čj INT/Čj INT/Čj INT/Čj INT/Čj 

ETV/Sexuální zdraví     INT/Čj, Př 

ETV/Rodinný život 

 
INT/Čj, Prv INT/Čj, Prv INT/Čj, Prv INT/Čj, Př, Vv INT/Čj, Př, Vv 

ETV/Ochrana    přírody 
a životního prostředí 

INT/Čj, Prv INT/Čj, Prv INT/Čj, Prv INT/Čj, Př, Vl INT/Čj, Př, Vl 

 ETV/Duchovní rozměr 
člověka 

   INT/Čj INT/Čj 

 
 
Seznam použitých zkratek: 
OSV  Osobnostní a sociální výchova 
VDO  Výchova demokratického občana 
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
MuV  Multikulturní výchova 
EV  Environmentální výchova 
MV  Mediální výchova 
ETV  Etická výchova 
 
INT  integrováno, propojeno 
PRO  projekt 
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D. UČEBNÍ PLÁN 
 

Učební plán po ročnících a předmětech 
Ročník     1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník     

Vzdělávací oblast 
Vzdělávací 

obor 
Vyučovací 

předmět 

Rámcový 
učební 
plán 

Disponibilní 
časová 
dotace 

Rámcový 
učební 
plán 

Disponibilní 
časová 
dotace 

Rámcový 
učební 
plán 

Disponibilní 
časová 
dotace 

Rámcový 
učební 
plán 

Disponibilní 
časová 
dotace 

Rámcový 
učební 
plán 

Disponibilní 
časová 
dotace 

Celkový 
počet 
min. 
čas. 

dotace 

Celkový 
počet 

disponib. 
hodin 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český 
jazyk a 

literatura 
Český jazyk 7 1 7 1 7 2 7 1 7  - 35 5 

Cizí jazyk Anglický 
jazyk - 1 - 1 3 - 3 - 3 - 9 2 

Matematika a její aplikace 
Matematika 

a její 
aplikace 

Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 20 5 

Informační a komun. technologie 
Informační 
a komun. 

technologie 
Informatika - - - - - - - - 1 - 1 - 

Člověk a jeho svět 
Člověk a 
jeho svět 

Prvouka 2 - 2 - 2 - - - - - 

12 

0 
Přírodověda - - - - - - 2 - 1 1 1 
Vlastivěda - - - - - - 1 1 2 - 1 

Umění a kultura 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

12 
0 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 0 

Člověk a zdraví 
Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 10 0 

Člověk a svět práce 
Člověk a 
svět práce 

Pracovní 
činnosti 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 0 

Celková povinná časová 
dotace 

  
                      104 14 

Počet hodin v ročníku 21   21   24   26   26     
Maximální počet hodin v ročníku 22   22   26   26   26     
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Poznámky k učebnímu plánu: 
 
Nepovinný předmět Náboženství 
Je zpravidla vyučován ve spojených ročnících, dle aktuálního počtu žáků. Výuka probíhá dle Osnov k výuce náboženské výchovy římskokatolické 
církve v 1. – 9. ročníku základní školy, které schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 2. 6. 2004 s platností od 1. 9. 2004 pod 
č.j.: 20 924/2003–22. Církevně schváleno na 49. plenárním zasedání České biskupské konference dne 9. 4. 2003. 
 
 
Téma, cíle a obsahy jednotlivých ročníků 

třída téma cíle základní modlitby symbol 

1. třída 

 

 

BŮH MĚ MÁ RÁD 
JSEM S TEBOU 
rozvoj pozitivního vnímání světa, 
schopnost důvěřovat a slavit,  
liturgický rok 

Dítě se učí s důvěrou prožívat 
události liturgického roku  
ve společenství církve. 

OTČE NÁŠ,  
ZDRÁVAS MARIA 

DAR 

2. třída 

 

POZNÁVÁME BOŽÍ LÁSKU 
řád stvoření, dějiny spásy 

Dítě má poznávat, jak Bůh  
působí v dějinách spásy. 

APOŠTOLSKÉ 
VYZNÁNÍ VÍRY 

KŘÍŽ 

3. třída BŮH K NÁM PŘICHÁZÍ 
příprava ke svátostem 

Dítě se má disponovat k přijetí 
svátosti smíření a svátosti  
eucharistie. 

DESATERO CHLÉB 
A VÍNO 

4. třída 

 

 

BŮH NÁS VEDE 
S TEBOU NA CESTĚ 
společenství, liturgie mše svaté 
s důrazem na společenství 

Dítě má prohloubit prožívání 
přijatých svátosti a poznávat 
své místo ve farnosti a v práci 
pro druhé. 

BLAHOSLAVENSTVÍ CESTA 

5. třída 

 

BŮH NÁS VOLÁ 
SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME 
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ 
víra jako odpověď člověka na  
Boží volání, svátosti 

Dítě má poznávat víru jako 
schopnost odpovídat na 
životní výzvy následováním 
příkladu Ježíše Krista, životem 
ve společenství církve a 
spoluvytvářením světa. 

APOŠTOLSKÉ 
VYZNÁNÍ VÍRY 

DŮM 
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E. UČEBNÍ OSNOVY 

 
I. ČESKÝ JAZYK 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Charakteristika předmětu 

Obsahové vymezení předmětu 

Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí. 
Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

 
Vyučovací předmět Český jazyk zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Žáci jsou vedeni k užívání češtiny 

jako mateřského jazyka v mluvené i písemné podobě a tím k vnímání a poznání okolního světa i sama sebe. Vzdělávací obsah předmětu Český 
jazyk vede k vytváření nezbytných předpokladů k dalšímu úspěšnému studiu.  
Předmět Český jazyk je rozdělen na tři složky: 
Komunikační a slohová výchova (KSV) 
Jazyková výchova (JV) 
Literární výchova (LV) 

V 1. ročníku má předmět komplexní charakter (čtení, psaní, sloh), od 2. ročníku je členěn na zmíněné oblasti. Pro zápis do třídní knihy se 
uvádí zkratky v závorkách. 

Vzdělávání v  předmětu Český jazyk: 
- směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě 

- vede k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností, k práci s textem 

- vede k využívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie - pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj 

- vytváří předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci 

 
Časové vymezení předmětu 
 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 7 hodin + 1 disponibilní hodina v 1. ročníku, 7 hodin + 1 disponibilní hodina ve 2. ročníku, 7 hodin + 2 
disponibilní hodiny ve 3. ročníku, 7 hodin + 1 disponibilní hodina ve 4. ročníku a 7 hodin v 5. ročníku týdně. 
 
Organizační vymezení předmětu 
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Výuka Českého jazyka probíhá formou jednotlivých vyučovacích hodin převážně v kmenových učebnách, nejčastěji v 45 minutových 
vyučovacích hodinách. Do výuky Čj patří i návštěvy divadel, knihovny, besedy apod. Učitel a žáci používají při výuce všechny dostupné 
vyučovací pomůcky a uplatňují různé formy práce. Učitel využívá takové metody výuky, které slouží jako prostředek pro vytváření klíčových 
kompetencí a dosahování očekávaných výstupů. 
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Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence k učení 
- pochopení jazyka a jako důležitého nástroje 

celoživotního vzdělávání 
- nabízíme možnosti práce s encyklopediemi,  
- podle předem stanovených pravidel volíme 

správný informační zdroj 
- třídíme informace a využíváme je v procesu 

učení 
- vyhodnocujeme činnost skupiny nebo 

jednotlivce  

- samostatná práce 
- skupinová práce 
- projekty 
- vysvětlování 

Kompetence komunikativní 
- rozvíjíme slovní zásobu 
- navozujeme situace řešení modelových situací 
- vedeme k dodržování pravidel diskuse 
- oceňujeme u žáka formulování myšlenek 
- respektujeme názory dětí 
- usměrňujeme reakce dětí 

- dialog 
- diskuse 
- skupinová práce 
- návštěva divadelních představení v Aj 
- motivační hry 
- učení v životních situacích 
- výukové programy 
- poslech 
- napodobování 
- dramatizace 

Kompetence pracovní 
- definujeme pravidla pro práci  
- definujeme pojmenování předmětů  
- dáváme možnost pracovat s návodem 
- ověřujeme využití praktických znalostí 
- konzultujeme nové zkušenosti 
- umožníme poznávání vlastních schopností 

žáků 

- výklad 
- modelová situace 
- výroba vlastní prezentace 
- hodnocení, sebehodnocení 
- výstava, prezentace 
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Kompetence sociální a personální 
- necháme žáky pracovat ve skupině 
- pomáháme měnit role dětí ve skupině 
- navozujeme změnu složení skupin 
- respektujeme  vytváření pravidel pro práci 
- vyžadujeme aktivní spolupráci ve skupině 
- rozvíjíme řešení modelových situací 
- pomáháme hodnotit podíl ostatních 
- spoluvytváříme  a udržujeme pozitivní klima 

ve třídě 
- vyžadujeme zodpovědnost za činy žáků 
- umožníme poznávání vlastních  schopností 

dětí 
- vyhodnocujeme, srovnáváme 

- práce ve dvojici, skupině 
- projektové vyučování 
- dramatizace 
- modelové situace 
- diskuse 
- sebehodnocení 
- komunitní kruh 
- besedy 
- brainstorming 

Kompetence k řešení problémů 
- navozujeme problémové situace 
- sledujeme reakce na danou situaci 
- vedeme žáky k její analýze 
- diskutujeme s ostatními 
- usměrňujeme variantu řešení 
- pomáháme hodnotit situaci 

- komunitní kruh 
- dramatizace 
- rozhovor 
- řízená diskuse 
- vlastní příklad 
- výukové programy 
- učení v životních situacích 

Kompetence občanské 
- pochopení jazyka jako prostředku historického 

a kulturního vývoje národa, a důležitého 
sjednocujícího činitele národního společenství 

- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému 
jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj 
osobního i kulturního bohatství 

- rozvíjení pozitivního vztahu k 
mnohojazyčnosti a respektování kulturní 
rozmanitosti  

- vyžadujeme chápání a dodržování zákonů a 
společenských norem 

- formulujeme práva a povinnosti občanů 
- vyžadujeme plnění povinností žáků 
- oceňujeme vytváření si vlastního názoru 
- koordinujeme dávání do souvislostí 
- vedeme žáky k respektování, chránění tradic 
- vedeme žáky k ochraně kulturního a 

historického dědictví 

- dramatizace 
- besedy 
- projektové vyučování 
- prezentace 
- návštěva kulturních akcí 
- přednášky 
- diskuse, hodnocení 
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1. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Čtení 
*Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká. 
*Umí jednotlivá písmena a hlásky správně přečíst, vyslovit a napsat. 
*Umí skládat slabiky, slovo. 
*Čte slabiky, slova. 
*Tvoří jednoduché věty. 
*Hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací. 
*Rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat. 
*Rozlišuje psací a tiskací písmena. 
Psaní 
*Umí napsat psací písmena velké a malé abecedy. 
*Umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty. 
*Dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby. 
*Dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět. 
*Dbá na úpravu v sešitě. 
*Umí sedět při psaní. 
ČJL-3-1-08 
ČJL-3-1-09 
Sloh 
*Umí tvořit smysluplné věty. 
ČJL-3-1-07 
*Dokáže dramatizovat jednoduchý text. 
*Dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy. 
ČJL-3-1-11 
*Naučí se zpaměti básničku. 
*Dokáže básničku recitovat. 

 *Písmena a hlásky 
 *Čtení 
 *Naslouchání 
 *Psaní 
 *Vyjadřovací schopnosti 
sluchové rozlišení hlásek, 
výslovnost samohlásek, 
souhlásek a souhláskových 
skupin, modulace souvislé 
řeči (tempo, intonace, 
přízvuk 

*VDO – občanská spo- 
  lečnost a škola –  
  výchova k demokrat. 
  myšlení v rámci třídní- 
  ho kolektivu 
*VGS – Evropa a svět 
 nás zajímá – poznávání 
 evropských kultur, roz- 
 voj jazykových doved- 
 ností 
*EV – lidské aktivity a 
  problémy životního  
  prostředí, výchova k  
  životnímu prostředí 
*MDV – interpretace  
  vztahu mediálních   
  sdělení a reality, kri- 
  tické čtení a vnímání 
  mediálních sdělení 
*ETV – mezilid. vztahy a 
komunikace, 
důstojnost lidské osoby, 
pozitivní hodnocení sebe, 
pozit. hodnoc. druhých, 
kreativita a iniciativa, 
řešení problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí, 
komunikace citů, 
interpersonální a sociální 
empatie, 
asertivita, zvládnutí 
agresivity, soutěživosti, 
sebeovládání, řešení 
konfliktů, 

 
Prvouka  
Hudební výchova 
Dramatická výchova 
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reálné a zobrazené vzory, 
prosociální chování, 
ekonomické hodnoty, 
etické hodnoty, 
rodinný život,, 
,  
ochrana životního 
prostředí                 
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2. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

 Čtení 
*Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení. 
*Umí číst potichu i předčítat nahlas. 
*Orientuje se v textu, umí rozlišit poezii a prózu. 
*Využívá četbu jako zdroj poznatků. 
*Čte  plynule s porozuměním jednoduché texty. 
*Umí reprodukovat text. 
ČJL-3-1-01 
Mluvnice 
*Umí rozdělit slovo na slabiky, dělit slova na konci řádku. 
*Rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky. 
*Zná pravopis měkkých a tvrdých souhlásek. 
*Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně. 
*Správně píše písmena, slova, věty. 
* Umí poznat a napsat větu s interpunkčními znaménky. 
*Pozná konec věty a začátek věty následující. 
*Rozlišuje druhy vět. 
*Umí seřadit věty v textu 
*Umí ze slov tvořit smysluplné věty. 
*Rozlišuje vlastní jména osob a zvířat. 
*Pozná párové souhlásky – spodobu na konci slov. 
*Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. 
*Umí se spisovně vyjadřovat ve větách. 
*Je schopen vyjádřit svůj názor, pocity. 
*Podle obrázkové osnovy umí vyprávět děj. 
*Zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis 
  jednoduchých textů. 
ČJL-3-2-01, ČJL-3-2-06, ČJL-3-2-07, ČJL-3-2-08 
Psaní  
*Správně píše písmena, slova, věty. 
*Přepíše text. 
*Dbá na úpravu v sešitě. 
Sloh 

*Čtení 
*Slabiky 
*Hlásky 
*Věta 
*Slova 
*Vyjadřovací schopnosti 
*Psaní 
 

*MKV- kult.diference 
vlastní kulturní 
zakotvení, spisovatelé, 
básníci  

*MV – vnímání autora  
mediálních sdělení,  
uplatnění výrazových  
prostředků, kritické 
čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
*MKV - lidské vztahy, 
princip slušného 
chování, tolerance,  
empatie a vžití se do  
role druhého    
*ETV – mezilid. vztahy 
a komunikace, 
důstojnost lid. os., poz. 
hodn. sebe, pozit. hodn. 
druhých, kreativ.a 
iniciat.,řes. probl., 
komunik. citů, empatie, 
asertivita, vzory, prosoc. 
chování, ekon., etic. 
hodnoty, rodinný život, 
ochr. živ. prostř. 
                  

Prvouka  
Hudební výchova 
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*Umí popsat obrázek. 
*Dokáže popsat pracovní postup. 
*Popíše jednoduchý děj. 
*Vytvoří jednoduchou osnovu. 
*Podle osnovy vypráví text. 
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3. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Čtení 
*Využívá četbu jako zdroj poznatků. 
*Čte a porozuměním. 
*Umí reprodukovat text. 
ČJL-3-3-02, ČJL-3-3-01, ČJL-3-3-03, ČJL-3-3-04 
*Mluvnice 
*Rozpozná párové souhlásky, osvojuje si jejich pravopis. 
*Umí abecedu, umí řadit slova podle abecedy. 
*Zná obojetné souhlásky, zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis. 
*Pozná podstatné jméno, umí určit rod, číslo, pád, rozlišuje názvy 
ulic a správně je píše. Ostatní sl. druhy rozlišuje v základním tvaru. 
*Pozná sloveso, umí určit osobu, číslo a čas. 
*Zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je používat ve 
větě, vyhledá a určí příbuzná slova 
*Třídí slova podle zobecněného významu. 
ČJL-3-2-02, ČJL-3-2-03, ČJL-3-2-04, ČJL-3-2-05 

*Čtení 
*Párové souhlásky uvnitř 
slov 
*Abeceda 
*Stavba slov 
*Vyjmenovaná slova 
*Podstatná jména,  
vlastní, obecná 
*Slovesa  
*Slova protikladná 
*Ostatní slovní druhy 
*Souvětí, věta jednoduchá 
*Slova a pojmy, význam 
slov, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, antonyma, 
synonyma, homonyma; 
stavba slova. 

*MKV- 
kult.diference,vlastní 
kulturní zakotvení, 
spisovatelé, básníci  

*MV - kritické čtení  
vliv médií ve    
společnosti  
*MKV - lidské vztahy, 
princip slušného 
chování, tolerance,  
empatie a vžití se do  
role druhého 
*ETV – mezilid. vztahy 
a komunikace, 
důstojnost lid. os., poz. 
hodn. sebe, pozit. hodn. 
druhých, kreativ.a 
iniciat.,řes. probl., 
komunik. citů, empatie, 
asertivita, vzory, prosoc. 
chování, ekon., etic. 
hodnoty, rodinný život, 
ochr. živ. prostř. 

Prvouka  
Hudební výchova 
Dramatická výchova 

Psaní  
*Správně píše písmena, slova, věty. 
*Přepíše text. 
*Dbá na úpravu v sešitě. 
ČJL-3-1-10 
Sloh 
*Umí popsat obrázek. 
*Dokáže popsat pracovní postup. 
*Popíše jednoduchý děj. 

Vyjadřovací schopnosti 
*Psaní 

*Slohové vyučování 
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*Vytvoří jednoduchou osnovu. 
*Podle osnovy vypráví text. 
*Vede se spolužákem rozhovor. 
ČJL-3-1-02, ČJL-3-1-03, ČJL-3-1-04, ČJL-3-1-05, ČJL-3-1-06 
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4. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Čtení 
*Čte nahlas i potichu. 
*Rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho reprodukovat. 
*Odliší podstatné a okrajové informace, základní zaznamená. 
*Dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat zápis do 
deníku. 
*Seznámí se s autory dětských knih. 
ČJL-5-1-01, ČJL-5-1-02,  
 
Mluvnice 
*Seznámí se s jazykem jako s prostředkem komunikace. 
*Rozliší větu jednoduchou a souvětí. 
*Určí základní skladební dvojice ve větě jednoduché. 
*Seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem. 
*Z vět jednoduchých vytvoří souvětí. 
*Rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, opozita, 
slova citově zabarvená. 
*Umí užívat slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená. 
*Rozlišuje slova ohebná a neohebná. 
*Rozlišuje předpony a předložky a správně je píše. 
*Určí slovní základ (předpona, kořen, přípona). 
*Zná vzory podstatných jmen. 
*Umí určit rod, číslo, pád, vzor. 
*Umí skloňovat podst. jména podle vzorů. 
*Píše správně zeměpisné názvy. 
*Pozná zvratná slovesa, neurčitek. 
*Umí určit osobu, číslo, čas. 
*Umí časovat slovesa v čase přítomném, minulém, budoucím. 
*Umí vyhledávat v abecedním seznamu (slovník, telefonní 
seznam). 
*Správně píše skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě – mně. 
*Umí uvést příklady užití ve větách. 
ČJL-5-2-01, ČJL-5-2-02, ČJL-5-2-04, ČJL-5-2-05, ČJL-5-2-06 

*Čtení 
*Literární výchova 
*Mateřský  jazyk  
*Věta,souvětí 
*Slovo 
*Stavba slova 
*Podstatná jména 
*Slovesa 
*Abeceda 
*Skupiny bě-bje, pě, 
  vě-vje, mě-mně 
*Vyjadřovací schopnosti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*MKV 
kulturní diference 
vlastní kulturní  
zakotvení 
spisovatelé 
básníci 
*MV - kritické čtení  
vliv médií ve    
společnosti  
*MKV - lidské vztahy, 
princip slušného 
chování, tolerance,  
empatie a vžití se do  
role druhého 
*ETV – mezilid. vztahy 
a komunikace, 
důstojnost lid. os., poz. 
hodn. sebe, pozit. hodn. 
druhých, kreativ.a 
iniciat.,řes. probl., 
komunik. citů, empatie, 
asertivita, vzory, prosoc. 
chování, ekon., etic. 
hodnoty, rodinný život, 
ochr. živ. prostř., 
solidarita a soc. probl., 
duchovní rozměr 
člověka 
 
 
 
 
 
 

Hudební výchova 
Dramatická  
výchova 
Výtvarná výchova 
Vlastivěda 
Přírodověda 
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Sloh 
*Umí vypravovat podle osnovy. 
*Umí popsat jednoduchou věc, činnost. 
*Umí napsat dopis, blahopřání, adresu. 
*Při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově 
zabarvená. 
*Kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu. 
*Umí se vyjádřit v běžných situacích. 
*Zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu. 
ČJL-5-2-07, ČJL-5-2-08 
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5. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Čtení 
*Čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu. 
*Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. 
*Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro 
daný věk, podstatné informace zaznamenává. 
*Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. 
*Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si 
z něj podstatná fakta. 
*Rozpozná umělecké vybrané žánry – pohádka, pověst, bajka,  
dobrodružná četba, comics. 
*Zná pojmy rým, verš, sloka. 
ČJL-5-1-03, ČJL-5-1-04 
Literární výchova, mluvnice 
*Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. 
*Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní 
literární text na dané téma. 
*Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. 
*Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární 
pojmy. 
*Vytvoří zkrácený zápis textu. 
*Recituje básně (přiměřeně věku). 
*Dokáže zdramatizovat vhodný text. 
*Sestaví osnovu k popisu vyprávění. 
*Podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje. 
*Zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu. 
*Napíše dopis, telegram, příspěvek do časopisu, pozvánku, 
oznámení. 
*Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisové tvary. 
*Určuje slovní druhy plnovýznamových slova a využívá je 
v gramaticky správných tvarech. 
*Určí rod, číslo pád , vzor podstatných jmen. 
*Podstatná jména skloňuje podle vzorů. 
*Určí druhy přídavných jmen. 

*Čtení 
*Vyjadřovací schopnosti 
*Slovní druhy 
*Podstatná jména 
*Přídavná jména 
*Zájmena a číslovky 
*Slovesa 
*Přímá řeč 
*Skladba 
*Souvětí 
*Vlastní jména, názvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*MKV-
kult.diference,vlastní 
kulturní zakotvení, 
spisovatelé, básníci  

*MV - kritické čtení  
vliv médií ve    
společnosti  
*MKV - lidské 
vztahy, 
princip slušného 
chování, tolerance,  
empatie a vžití se do  
role druhého 
*ETV – mezilid. 
vztahy a komunikace, 
důstojnost lid. os., 
poz. hodn. sebe, pozit. 
hodn. druhých, 
kreativ.a iniciat.,řes. 
probl., komunik. citů, 
empatie, asertivita, 
vzory, prosoc. 
chování, ekon., etic. 
hodnoty, rodinný 
život, ochr. živ. 
prostř., solidarita a 
soc. probl., duchovní 
rozměr člověka 
 
 
 
 
 

Přírodověda 
Vlastivěda 
Matematika 
Anglický jazyk 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Dramatická výchova 
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*Zná gramatiku přídavných jmen. 
*Pozná základní druhy zájmen a číslovek, ovládá jejich gramatiku. 
* Časuje slovesa ve všech časech a způsobech. 
*Zná všechny slovesné způsoby. 
*Rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary. 
*Pozná zvratné sloveso. 
*Zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit. 
*Rozpozná přímou řeč a větu uvozovací. 
*Umí užít přímou řeč ve vypravování. 
*Vyhledá základní skladební dvojici a v neúplné základní 
skladební dvojici označuje základ věty. 
*Pozná podmět a přísudek. 
*Rozlišuje druhy podmětů. 
*Užívá shodu přísudku s podmětem. 
*Určí větu řídící a závislou. 
*Určí větu hlavní a vedlejší. 
*Pozná spojky, spojovací výrazy v souvětí. 
*Správně píše názvy národností, států a jejich zkratky. 
*Správně píše vlastní jména i některé zeměpisné názvy. 
*Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 
významu a slova vícevýznamová. 
*Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 
koncovku. 
ČJL-5-2-03, ČJL-5-2-09, ČJL-5-3-01, ČJL-5-3-02, ČJL-5-3-03, 
ČJL-5-3-04 
Sloh 
*Popis předmětu, pracovního postupu. 
*Vypravování, osnova. 
*Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký 
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. 
*Líčení zážitků. 
*Oznámení, dopis, zpráva, článek. 
*Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na 
záznamníku. 
*Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. 
*Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého 
komunikačního záměru. 
*Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá 
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podle komunikační situace. 
*Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry. 
ČJL-5-1-05, ČJL-5-1-06, ČJL-5-1-07, ČJL-5-1-08, ČJL-5-1-09, 
ČJL-5-1-10,  
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II. ANGLICKÝ JAZYK 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Charakteristika předmětu 
 
Obsahové vymezení předmětu 

Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí. 
Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 
Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří. Důraz je kladen na seznámení se s jazykem, vybudování základní slovní 

zásoby, komunikační schopnost vést jednoduché dialogy a pochopení jednodušších gramatických pravidel. Cílem předmětu je, aby žák byl 
schopen v jiném jazyce rozumět v běžných denních situacích a hovořit s cizincem na jednoduchá témata. Těžiště výuky je založeno na modelu 
britské angličtiny.  
 
Časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět má v 1. a 2. ročníku časovou dotaci jednu hodinu týdně, tato hodina se čerpá z volné disponibilní časové dotace. Ve 3., 4. 
a 5. ročníku má předmět časovou dotaci tři hodiny týdně. 
 
Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá ve kmenových třídách, příp. v počítačové učebně a učebně s interaktivní tabulí. Důraz je kladen na seznámení se s jazykem, 
vybudování základní slovní zásoby, komunikační schopnost vést jednoduché dialogy a pochopení jednodušších gramatických pravidel.  
Cílem předmětu je, aby žák byl schopen v jiném jazyce rozumět v běžných denních situacích, hovořit s cizincem na jednoduchá témata. Důraz je 
kladen také na poslech a porozumění psanému textu, který odpovídá žákově jazykové úrovni. 
Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka vede k pochopení cizojazyčných kultur, odbourání 
jazykové bariéry a prohloubení komunikace. 

Učivo je realizováno převážně aktivními metodami výuky, které samy o sobě slouží jako prostředek pro vytváření příslušných kompetencí a 
výstupů - např. pohybové hry, hraní rolí, didaktické a manipulační hry, recitace říkadel s rytmizací, pohybové vyjádření písní apod. Žáci mají 
k dispozici potřebný didaktický materiál - hrací karty a kostky, obrazový materiál, pexesa, lotta, domina aj. Ve výuce jsou používány 
audionahrávky rodilých mluvčí, žáci mají možnost si své získané dovednosti ověřit v rámci výukových programů PC. 

Důraz je kladen na komunikační schopnost žáků, čemuž je podřízena veškerá výuka gramatiky. Jazykové vyučování směřuje k tomu, aby žáci 
byli schopni porozumět pokynům a novým informacím, chápali obsah jednoduché komunikace a využili svých dovedností k reprodukci 
mikrodialogů a jejich tvořivému obměňování, porozuměli jednoduchému čtenému textu, který je obsahem slov na jejich jazykové úrovni a v rámci 
svých možností pak byli schopni správně reagovat při komunikaci s cizincem v jednoduchých situacích běžného života. 
  
 Pozn.: Při počtu žáků nad 24 se v AJ třída dělí na 2 skupiny. 
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Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence k učení 
- pochopení jazyka a jako důležitého nástroje 

celoživotního vzdělávání 
- nabízíme možnosti práce s encyklopediemi,  
- podle předem stanovených pravidel volíme 

správný informační zdroj 
- třídíme informace a využíváme je v procesu 

učení 
- vyhodnocujeme činnost skupiny nebo 

jednotlivce  

- samostatná práce 
- skupinová práce 
- projekty 
- vysvětlování 

Kompetence komunikativní 
- rozvíjíme slovní zásobu 
- navozujeme situace řešení modelových situací 
- vedeme k dodržování pravidel diskuse 
- oceňujeme u žáka formulování myšlenek 
- respektujeme názory dětí 
- usměrňujeme reakce dětí 

- dialog 
- diskuse 
- skupinová práce 
- návštěva divadelních představení v Aj 
- motivační hry 
- učení v životních situacích 
- výukové programy 
- poslech 
- napodobování 
- dramatizace 

Kompetence pracovní 
- definujeme pravidla pro práci  
- definujeme pojmenování předmětů  
- dáváme možnost pracovat s návodem 
- ověřujeme využití praktických znalostí 
- konzultujeme nové zkušenosti 
- umožníme poznávání vlastních schopností 

žáků 

- výklad 
- modelová situace 
- výroba vlastní prezentace 
- hodnocení, sebehodnocení 
- výstava, prezentace 
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Kompetence sociální a personální 
- necháme žáky pracovat ve skupině 
- pomáháme měnit role dětí ve skupině 
- navozujeme změnu složení skupin 
- respektujeme vytváření pravidel pro práci 
- vyžadujeme aktivní spolupráci ve skupině 
- rozvíjíme řešení modelových situací 
- pomáháme hodnotit podíl ostatních 
- spoluvytváříme a udržujeme pozitivní klima ve 

třídě 
- vyžadujeme zodpovědnost za činy žáků 
- umožníme poznávání vlastních schopností dětí 
- vyhodnocujeme, srovnáváme 

- práce ve dvojici, skupině 
- projektové vyučování 
- dramatizace 
- modelové situace 
- diskuse 
- sebehodnocení 
- komunitní kruh 
- besedy 
- brainstorming 

Kompetence k řešení problémů 
- navozujeme problémové situace 
- sledujeme reakce na danou situaci 
- vedeme žáky k její analýze 
- diskutujeme s ostatními 
- usměrňujeme variantu řešení 
- pomáháme hodnotit situaci 

- komunitní kruh 
- dramatizace 
- rozhovor 
- řízená diskuse 
- vlastní příklad 
- výukové programy 
- učení v životních situacích 

Kompetence občanské 
- pochopení jazyka jako prostředku historického 

a kulturního vývoje národa, a důležitého 
sjednocujícího činitele národního společenství 

- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému 
jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj 
osobního i kulturního bohatství 

- rozvíjení pozitivního vztahu k 
mnohojazyčnosti a respektování kulturní 
rozmanitosti  

- vyžadujeme chápání a dodržování zákonů a 
společenských norem 

- formulujeme práva a povinnosti občanů 
- vyžadujeme plnění povinností žáků 
- oceňujeme vytváření si vlastního názoru 
- koordinujeme dávání do souvislostí 
- vedeme žáky k respektování, chránění tradic 
- vedeme žáky k ochraně kulturního a 

historického dědictví 

- dramatizace 
- besedy 
- projektové vyučování 
- prezentace 
- návštěva kulturních akcí 
- přednášky 
- diskuse, hodnocení 
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1. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

žák  
*rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i 
neverbálně  
CJ-3-1-01 

 
*zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu 
výuky setkal  
CJ-3-1-02 
 

 
*Zvuková a grafická 
podoba jazyka –základní 
výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov  
slovní zásoba – žáci si 
osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu 
v komunikačních 
situacích probíraných 
tematických okruhů a umí 
ji používat 
v komunikačních 
situacích. 
*Pravidla komunikace 
v běžných každodenních 
situacích – pozdrav, 
rozloučení, jednoduché 
představení, projev 
souhlasu, nesouhlasu, 
poděkování. 
*Jednoduchá sdělení – 
reprodukce několika 
říkadel, básniček a 
písniček. 
*Tematické okruhy – 
domov, rodina, škola, 
oblékání, zvířata 
 

*MKV – 
 multikulturalita –  
 význam užívání cizího 
 jazyka jako nástroje  
 dorozumění. 
*VMEGS - Evropa a 
 svět nás zajímá  
 zvyky a tradice  
 anglicky mluvících 
 národů 
*ETV – mezilidské 
vzt.a komunik., 
prosociální chování, 
solidarita 

Český jazyk 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Prvouka 
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2. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

žák  
*rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i 
neverbálně  
*zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu 
výuky setkal 
*rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má 
k dispozici vizuální oporu   
CJ-3-1-03 
*rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je 
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má 
k dispozici vizuální oporu  
CJ-3-1-04 
 

*Zvuková a grafická 
podoba jazyka –základní 
výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov  
slovní zásoba – žáci si 
osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu 
v komunikačních 
situacích probíraných 
tematických okruhů a umí 
ji používat v komunikač. 
situacích, pozdrav, 
rozloučení, jednoduché 
představení, projev 
souhlasu, nesouhlasu, 
poděkování. 
*Poslech s porozuměním 
–pokyny, instrukce, 
krátká sdělení, dialogy 
našich i rodilých mluvčích 
pomalejším tempu, 
jednoduché otázky a 
odpovědi adekvátní 
reakce na standardní ot. 
*Jednoduchá sdělení – 
reprodukce několika 
říkadel, a písniček, 
reprodukce a  
tematické okruhy – 
domov, rodina, škola, 
lidské tělo, jídlo, 
oblékání, zvířat 
 

*MKV – 
 multikulturalita –  
 význam užívání cizího 
 jazyka jako nástroje  
 dorozumění. 
*VMEGS - Evropa a 
 svět nás zajímá  
 zvyky a tradice  
 anglicky mluvících 
 národů 
*ETV – mezilidské 
vzt.a komunik., 
prosociální chování, 
solidarita 
 
 
 
 

Český jazyk 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Prvouka 
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3. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

žák  
*rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i 
neverbálně  
*zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu 
výuky setkal 
*rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má 
k dispozici vizuální oporu   
*rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je 
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má 
k dispozici vizuální oporu  
*přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 

CJ-3-1-05
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy  
CJ-3-1-06 

 

*Zvuková a grafická 
podoba jazyka –základní 
výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov  
slovní zásoba – žáci si 
osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu 
v komunikačních 
situacích probíraných 
tematických okruhů a 
umí ji používat 
v komunikačních 
situacích,  
*tematické okruhy – 
domov, rodina, škola, 
lidské tělo, jídlo, 
oblékání, bydliště, 
dopravní prostředky, 
zvířata 

 

*MKV – 
 multikulturalita –  
význam užívání cizího 
 jazyka jako nástroje  
dorozumění. 
*VMEGS - Evropa a 
svět nás zajímá  
zvyky a tradice  
anglicky mluvících 
národů 
*ETV – mezilidské vzt. 
a komunik., prosociální 
chování, solidarita 

Český jazyk 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Prvouka 
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4. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo Průřezová témata Mezipředměto 
vé vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák 
*rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
CJ-5-1-01 
*rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen 
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  
CJ-5-1-03 
MLUVENÍ  
žák  
*se zapojí do jednoduchých rozhovorů  
CJ-5-2-01 
*odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky 
pokládá  
CJ-5-2-03  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
žák  
*vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům 
CJ-5-3-01 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
*rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu  
CJ-5-3-02 
PSANÍ  
žák 
*napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o 
sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života 
CJ-5-4-01 
 

*Zvuková a grafická 
podoba jazyka –základní 
výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov  
slovní zásoba – žáci si 
osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu 
v komunikačních 
situacích probíraných 
tematických okruhů a 
umí ji používat 
v komunikačních 
situacích, práce se 
slovníkem  
*tematické okruhy – 
domov, rodina, škola, 
volný čas a povolání, 
lidské tělo, jídlo, 
oblékání, nákupy, 
bydliště, dopravní 
prostředky, kalendářní 
rok (svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, 
hodiny), zvířata, příroda 
a, počasí,  

- 

*OSV - poznávání lidí, 
komunikace 
*MKV - lidské vztahy 
*OSV - poznávání lidí, 
komunikace 
*VMEGS - Evropa a  
svět nás zajímá  
*EV -  ekosystémy 
*ETV – mezilidské 
vzt.a komunik., 
prosociální chování, 
solidarita 
 

Český jazyk 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Vlastivěda 
Přírodověda 
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5. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo Průřezová témata Mezipředmě- 
tové vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák  
*rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
*rozumí slovům a jednoduchým větám pokud jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud 
má k dispozici vizuální oporu  
CJ-5-1-02 
*rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen 
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  
CJ-5-1-03  
MLUVENÍ  
žák  
*se zapojí do jednoduchých rozhovorů  
*sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat 
CJ-5-2-02 
*odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky 
pokládá  
CJ-5-2-03 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
žák  
*vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům 
CJ-5-3-01  
*rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
*rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu  
CJ-5-3-02  

*Zvuková a grafická 
podoba jazyka – fonetické 
znaky (pasivně), základní 
výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov  
slovní zásoba – žáci si 
osvojí a umí používat 
základní slovní zásobu 
v komunikačních situacích 
probíraných tematických 
okruhů a umí ji používat 
v komunikačních 
situacích, práce se 
slovníkem  
*tematické okruhy – 
domov, rodina, škola, 
volný čas a povolání, 
lidské tělo, jídlo, oblékání, 
nákupy, bydliště, dopravní 
prostředky, kalendářní rok 
(svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, 
hodiny), zvířata, příroda a, 
počasí,  
mluvnice – základní 
gramatické struktury a 
typy vět (jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení 
a porozumění 
* 

*OSV - poznávání lidí,  
komunikace 
*VMEGS – Evropa 
a svět nás zajímá  
*MKV - lidské vztahy 
* ETV – mezilidské 
vzt.a komunik., 
prosociální chování, 
solidarita 
 

Český jazyk 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Vlastivěda 
Přírodověda 
Matematika 
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PSANÍ  
žák  
*napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení 
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života 
*vyplní osobní formuláře 
CJ-5-4-02 
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III. MATEMATIKA 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Charakteristika předmětu 
 
Obsahové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět Matematika pokrývá vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace Vyučovací předmět je založen především na aktivních 
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Klade důraz na důkladné 
porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, 
algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 
 
Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět má celkovou časovou dotaci 4 hodiny + 1 hodina z disponibilní časové dotace v 1., 2., 3., 4., 5. ročníku týdně. 
 
Organizační vymezení předmětu  
 
Výuka probíhá v kmenových třídách a při účasti na výchovných programech. Matematické učivo je rozděleno do čtyř tematických částí: numerace, 
početní operace a užití matematiky. V numeraci žáci poznávají přirozená čísla, jejich zápis a vytvářejí si základ pro ovládnutí dalších číselných 
oborů. Početní operace tvoří nejrozsáhlejší část učiva. Žáci se naučí využívat početních výkonů při řešení úloh. V geometrii získávají užitečné 
technické dovednosti, rozvíjí se orientace v prostoru, představivost a estetické cítění. 
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Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence k učení 
- nabízíme možnosti práce s encyklopediemi,  
- podle předem stanovených pravidel volíme 

správný informační zdroj 
- třídíme informace a využíváme je v procesu 

učení 
- vyhodnocujeme činnost skupiny nebo 

jednotlivce  

- samostatná práce 
- skupinová práce 
- projekty 
- vysvětlování 

Kompetence komunikativní 
- rozvíjíme slovní zásobu 
- navozujeme situace řešení modelových situací 
- vedeme k dodržování pravidel diskuse 
- oceňujeme u žáka formulování myšlenek 
- respektujeme názory dětí 
- usměrňujeme reakce dětí 

- dialog 
- diskuse 
- skupinová práce 
- návštěva divadelních představení v Aj 
- motivační hry 
- učení v životních situacích 
- výukové programy 
- poslech 
- napodobování 
- dramatizace 

Kompetence pracovní 
- definujeme pravidla pro práci  
- definujeme pojmenování předmětů  
- dáváme možnost pracovat s návodem 
- ověřujeme využití praktických znalostí 
- konzultujeme nové zkušenosti 
- umožníme poznávání vlastních schopností 

žáků 

- výklad 
- modelová situace 
- výroba vlastní prezentace 
- hodnocení, sebehodnocení 
- výstava, prezentace 
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Kompetence sociální a personální 
- necháme žáky pracovat ve skupině 
- pomáháme měnit role dětí ve skupině 
- navozujeme změnu složení skupin 
- respektujeme  vytváření pravidel pro práci 
- vyžadujeme aktivní spolupráci ve skupině 
- rozvíjíme řešení modelových situací 
- pomáháme hodnotit podíl ostatních 
- spoluvytváříme  a udržujeme pozitivní klima 

ve třídě 
- vyžadujeme zodpovědnost za činy žáků 
- umožníme poznávání vlastních  schopností 

dětí 
- vyhodnocujeme, srovnáváme 

- práce ve dvojici, skupině 
- projektové vyučování 
- dramatizace 
- modelové situace 
- diskuse 
- sebehodnocení 
- komunitní kruh 
- besedy 
- brainstorming 

Kompetence k řešení problémů 
- navozujeme problémové situace 
- sledujeme reakce na danou situaci 
- vedeme žáky k její analýze 
- diskutujeme s ostatními 
- usměrňujeme variantu řešení 
- pomáháme hodnotit situaci 

- komunitní kruh 
- dramatizace 
- rozhovor 
- řízená diskuse 
- vlastní příklad 
- výukové programy 
- učení v životních situacích 

Kompetence občanské 
- vyžadujeme chápání a dodržování zákonů a 

společenských norem 
- formulujeme  práva a povinnosti občanů 
- vyžadujeme plnění povinností žáků 
- oceňujeme vytváření si vlastního  názoru 
- koordinujeme dávání do souvislostí 
- vedeme žáky k respektování, chránění tradic 
- vedeme žáky k ochraně kulturního a 

historického dědictví 

- dramatizace 
- besedy 
- projektové vyučování 
- prezentace 
- návštěva kulturních akcí 
- přednášky 
- diskuse, hodnocení 
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1. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Zná číslice 1-20, umí je napsat a přečíst. 
*Zná význam méně, více, první, poslední, větší, menší apod. 
*Umí seřadit čísla podle velikosti. 
*Umí zakreslit čísla do 20 na číselnou osu. 
*Zná a používá matematické symboly +, -, =, <, >. 
*Umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítání a odčítání do 20 bez 
přechodu přes desítku. 
*Provádí rozklad na desítky a jednotky. 
*Řeší jednoduché slovní úlohy. 
*Rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché geom. útvary. 
*Modeluje jedn. geom. útvary v rovině. 
*Pozná geometrická tělesa – krychle, koule. 
*Geom. útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev. 
*Orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před apod. 
*Zná značku pro litr, kilogram, metr, korunu. 
M-3-1-01 

*Počítání do dvaceti 
*Geometrie –lomená   
čára,geom. tvary 
*Jednotky - délky 

*VDO – Občanská spo- 
lečnost a škola, Občan, 
občanská společnost a  
stát – výchova k samo- 
statnosti, k sebekontro- 
le, smyslu pro odpo- 
vědnost, ohleduplnost  
a přesnost. 
*EV - Vztah člověka k  
prostředí 
*ETV – kreativita, řeš. 
problémů, přij. vl. a 
spol. rozhodnutí, 
ekonomické hodnoty 
 

Prvouka 
Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
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2. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Umí zapsat a vyřešit příklady na sčítání a odčítání do 20 i  
s přechodem přes 20. 
*Umí zapsat a přečíst čísla do 100. 
*Umí zakreslit čísla do 100 na číselnou osu. 
*Porovnává čísla do 100, umí je seřadit vzestupně i sestupně. 
*Sčítá i odčítá čísla do 100. 
*Zná význam závorek. 
*Počítá příklady se závorkami. 
*Umí provést zápis slovní úlohy. 
*Řeší slovní úlohy s výpočty do 100. 
*Seznámí se s principem násobilky v oboru do 100. 
*Zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami. 
*Zná mince a bankovky v hodnotě do 100Kč. 
*Umí si připravit pomůcky na rýsování (tužka, pravítko). 
*Zná pojem bod, přímka, čára, úsečka. 
*Narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky. 
*Zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou. 
*Porovná úsečky podle velikosti. 
*Umí změřit úsečku. 
*Pozná geometrická tělesa, krychli, kvádr, kouli, válec.  
M-3-3-02 

*Aritmetika 
*Násobení a dělení  
*Pamětné sčítání a 
odčítání  
*Písemné sčítání a  
odčítání  
*Porovnávání čísel 
*Jednotky délky, 
hmotnosti, objemu 
*Dělení, násobení 
násobků deseti  
*Geometrie 
*Bod přímka 
*Úsečka 
*Geometrické tvary 
*Tělesa 
*Prostorová představivost 

*VMEGS – 
Objevujeme Evropu 
a svět, porovnávání 
lidnatosti 
evropských států, 
*VDO – Občanská spo- 
lečnost a škola, Občan, 
občanská společnost a  
stát – výchova k samo- 
statnosti, k sebekontro- 
le, smyslu pro odpo- 
vědnost, ohleduplnost  
a přesnost. 
*ETV – kreativita, řeš. 
problémů, přij. vl. a 
spol. rozhodnutí, 
ekonomické hodnoty 
 

Prvouka měření 
Český jazyk  
Výtvarná výchova 
Hudební výchova 

 



 

 57

3. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 
*Zná symboly pro násobení a dělení, násobí a dělí v oboru malé  
násobilky, řeší slovní úkoly pomocí násobilky. 
*Umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti, umí sčítat a odčítat 
dvojciferná čísla písemně, řeší slovní úlohy v oboru do sta. 
*Seznámí se se zaokrouhlováním. 
*Umí zapsat a přečíst čísla do tisíce, umí zakreslit číslo do tisíce na  
číselné ose, řeší slovní úlohy do tisíce. 
*Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel. 
*Umí porovnávat, setřídit sestupně i vzestupně čísla do tisíce. 
*Zná jednotky délky, umí je používat k měření, umí změřit  
geometrické útvary, zná jednotky objemu a hmotnosti. 
*Umí písemně dělit se zbytkem. 
*Umí narýsovat geometrické útvary, zná pojem opačná polopřímka. 
*Pozná rozdíl mezi kruhem a kružnicí. 
*Zná pojem průsečík. 
*Pozná jehlan a kužel. 
M-3-1-02, M-3-1-03, M-3-1-04, M-3-1-05, M-3-2-01, M-3-2-02, 
M-3-2-03, M-3-3-01, M-3-3-03 

Aritmetika 
*Násobení a dělení 
*Pamětné sčítání a  
odčítání 
*Zaokrouhlování čísel 
*Porovnávání čísel 
*Jednotky délky, objemu 
hmotnosti 
*Dělení se zbytkem 
*Dělení se zbytkem 
*Dělení, násobení 
Násobků deseti 
*Práce s kapesním 
kalkulátorem 
Geometrie 
*Bod, přímka 
*Úsečka 
*Polopřímka 
*Vzájemná poloha dvou 
přímek 
*Rovina – rovinné útvary 
*Geometrické tvary 
*Kružnice, kruh 
*Tělesa 

*VMEGS – 
Objevujeme Evropu 
a svět   
porovnávání lidnatosti 
evropských států 
*VDO – Občanská spo- 
lečnost a škola, Občan, 
občanská společnost a  
stát – výchova k samo- 
statnosti, k sebekontro- 
 le, smyslu pro odpo- 
vědnost, ohleduplnost  
a přesnost 
*ETV – kreativita, řeš. 
problémů, přij. vl. a 
spol. rozhodnutí, 
ekonomické hodnoty 

Prvouka měření 
Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
Český jazyk 
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4. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 
vztahy 

*Umí zapsat a přečíst čísla do 10 000. 
*Sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 10 000. 
*Umí zaokrouhlovat na tisíce. 
*Orientuje se na číselné ose do 10 000. 
*Ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé  
násobilky. 
*Umí násobit písemně jednociferným a dvouciferným  
činitelem. 
*Umí písemně dělit jednociferným dělitelem. 
*Umí sčítat, odčítat, násobit a dělit na kalkulátoru. 
*Používá kalkulátor ke kontrole. 
*Zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a času. 
*Umí převádět jednotky hmotnosti a délky. 
*Řeší jednoduché a složené slovní úlohy. 
*Umí provést zkrácený zápis s neznámou. 
*Umí pracovat s kružítkem. 
*Umí narýsovat trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici. 
*Umí sestrojit trojúhelník ze tří stran. 
*Pozná a umí narýsovat pravoúhlý trojúhelník. 
*Umí narýsovat kolmici, rovnoběžky, různoběžky. 
*Dokáže určit vzájemnou polohu přímek v rovině. 
*Umí určit souřadnice bodu ve čtvercové síti. 
*Umí odečítat hodnoty z diagramu. 
* modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

M-5-1-05 
*porovnává a sčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných 
čísel 
   M-5-1-06 
 

Aritmetika 
*Počítání do 10000 
*Zaokrouhlování 
*Násobení a dělení 
*Rovnice 
*Přímá úměrnost 
*Zlomky 
*Nwerovnice 
*Průměr 
*Práce s kalkulátorem 
*Jednotky 
*Slovní úlohy 
Geometrie 
*Různoběžky 
*Rovnoběžky, kolmice 
*Kružnice, kruh 
*Trojúhelník 
*Obdélník, čtverec 
*Kvádr, krychle 
 
 
 
 
 
 
*přirozená čísla, celá 
čísla, zlomky 
 

*VMEGS – 
Objevujeme Evropu a  
svět   
porovnávání lidnatosti 
evropských států 
*VDO – Občanská spo- 
lečnost a škola, Občan, 
občanská společnost a  
stát – výchova k samo- 
statnosti, k sebekontro- 
le, smyslu pro odpo- 
vědnost, ohleduplnost  
a přesnost. 
*ETV – kreativita, řeš. 
problémů, přij. vl. a 
spol. rozhodnutí, 
ekonomické hodnoty 
 

Vlastivěda -měření 
Výtvarná výchova 
Český jazyk 
Přírodověda 
Hudební výchova 
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5. ročník  
Výstupy RVP a ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

*Žák využívá při pamětném i písemném počítání komunikativnost a 
asociativnost sčítání a násobení. 
*Žák provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel. 
*Umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000. 
*Orientuje se na číselné ose v oboru do milionu. 
*Umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do milionu. 
*Umí násobit deseti, stem, tisícem. 
*Umí zaokrouhlovat na tisíce, desetitisíce, statisíce. 
*Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel. 
*Dělí jednociferným i dvouciferným dělitelem. 
*Řeší slovní úlohy v oboru do milionu. 
*Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace 
v celém oboru. 
*Převádí jednotky délky, hmotnosti, času a objemu. 
*Umí vyhledávat údaje v jízdním řádu a řešit slovní úlohy 
s časovými údaji. 
*Umí pracovat s údaji v cenících apod. 
*Žák vyhledává, sbírá a třídí data 
*Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy. 
*Žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž 
řešení je do značné míry závislé na obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky. 
*Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je 
do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech 
školské matematiky. 
 

Aritmetika 
*Počítání do milionu 
*Jednotky 
*Římské číslice 
*Zlomky 
Geometrie 
*Trojúhelníky 
*Čtyřúhelníky 
*Obvod, obsah 
*Souřadnice bodů 
*Krychle, kvádr, 
závislosti a jejich 
vlastnosti 
*Diagramy, grafy, 
tabulky, jízdní řády 
*Číselné a obrázkové řady 
*Magické čtverce 
 

*VMEGS –  
Objevujeme Evropu 
a svět  
porovnávání lidnatosti 
evropských států, ... 
*VDO – Občanská spo- 
lečnost a škola 
občanská společnost a  
stát 
výchova  
k samostatnosti,  
k sebekontrole  
smyslu pro 
odpovědnost, 
ohleduplnost a přesnost. 
*ETV – kreativita, řeš. 
problémů, přij. vl. a 
spol. rozhodnutí, 
ekonomické hodnoty 
 

Český jazyk  
Přírodověda 
Vlastivěda 
Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
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*Zná římské číslice I až X,L,C,D,M. 
*Umí přečíst číslo kapitoly a letopočet. 
*Zná pojem zlomek. 
*Pozná a dokáže vyznačit polovinu, třetinu, čtvrtinu. 
*Zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý, 
rovnoramenný, rovnostranný a umí je sestrojit. 
*Umí sestrojit čtverec a obdélník. 
*Umí změřit a vypočítat obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku. 
*Pozná a pojmenuje čtyřúhelníky. 
*Umí zapsat, použít data z grafu ve čtvercové síti. 
*Vypočítá obsah čtverce a obdélníka. 
*Dbá na přesnost a čistotu rýsování. 
 
*Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, 
trojúhelník a kružnice), užívá jednoduché konstrukce. 
*Žák sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran. 
*Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice. 
*Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní 
jednotky obsahu. 
*Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru. 
M-5-1-01, M-5-1-02, M-5-1-03, M-5-1-04, M-5-2-01, M-5-2-02, M-
5-3-01, M-5-3-02, M-5-3-03, M-5-3-04, M-5-3-05, M-5-4-01 
*porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru 
kladných čísel 
*přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné 
číslo dané hodnoty 
M-5-1-07 
*porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a 
toto číslo vyznačí na číselné ose 
M-5-1-08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*přirozená čísla, celá 
čísla, desetinná čísla, 
zlomky 
*zápis čísla v desítkové 
soustavě, a jeho 
znázornění (číselná osa, 
teploměr, model) 
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IV. INFORMATIKA 
_____________________________________________________________________________________ 

C h a r a k t e r i s t i k a  p ř e d m ě t u  

Obsahové vymezení předmětu 

Informatika vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v oblasti výpočetní techniky a moderních informačních technologií, 
orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání v praktickém životě. Žáci si osvojují základní 
pracovní dovednosti a návyky, učí se pracovat s počítačem v prostředí programu Microsoft Office.  

Časové vymezení předmětu 
Informatika má časovou dotaci 1 hodinu týdně v 5. ročníku. 
 
Organizační vymezení předmětu 
 
Výuka probíhá v počítačové učebně. 
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Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence k učení 
- poznání úlohy informací a informační činností 

a k využívání moderních informačních a 
komunikačních technologií 

- předem stanovených pravidel volíme správný 
informační zdroj 

- třídíme informace a využíváme je v procesu 
učení 

- vyhodnocujeme činnost skupiny nebo 
jednotlivce  

- samostatná práce 
- skupinová práce 
- projekty 
- vysvětlování 

Kompetence komunikativní 

 

- rozvíjíme slovní zásobu 
- navozujeme situace řešení modelových situací 
- vedeme k dodržování pravidel diskuse 
- oceňujeme u žáka formulování myšlenek 
- respektujeme názory dětí 
- usměrňujeme reakce dětí 

 

- dialog 
- diskuse 
- skupinová práce 
- motivační hry 
- učení v životních situacích 
- výukové programy 
 

 
Kompetence pracovní 

- definujeme pravidla pro práci  
- dáváme možnost pracovat s návodem 
- ověřujeme využití praktických znalostí 
- konzultujeme nové zkušenosti 
- umožníme poznávání vlastních schopností 

žáků 
- porozumění toku informací, uložením na 

médium, přenosem, zpracováním, 
vyhledáváním a praktickým využitím 

- využíváním výpočetní techniky, aplikačního i 
výukového software ke zvýšení efektivnosti 
své učební činnosti 

 

- výklad 
- modelová situace 
- výroba vlastní prezentace 
- hodnocení, sebehodnocení 
- prezentace 
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Kompetence sociální a personální 

- tvořivému využívání softwarových a 
hardwarových prostředků při prezentaci 
výsledků své práce 

- pochopení funkce výpočetní techniky jako 
prostředku simulace a modelování přírodních i 
sociálních jevů a procesů 

- respektujeme vytváření pravidel k duševnímu 
vlastnictví při využívání SW 

- vyžadujeme aktivní spolupráci ve skupině 
- rozvíjíme řešení modelových situací 
- pomáháme hodnotit podíl ostatních 
- spoluvytváříme a udržujeme pozitivní klima ve 

třídě 
- vyžadujeme zodpovědnost za činy žáků 
- umožníme poznávání vlastních schopností dětí 
- vyhodnocujeme, srovnáváme 

 

- práce ve dvojici, skupině 
- projektové vyučování 
- modelové situace 
- diskuse 
- sebehodnocení 
- brainstorming 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetence občanské 

- navozujeme problémové situace 
- sledujeme reakce na danou situaci 
- vedeme žáky k její analýze 
- diskutujeme s ostatními 
- usměrňujeme variantu řešení 
- pomáháme hodnotit situaci 

 
 
 
 
 
 

- vyžadujeme chápání a dodržování zákonů a 
společenských norem 

- formulujeme práva a povinnosti občanů 
- vyžadujeme plnění povinností žáků 
- oceňujeme vytváření si vlastního názoru 
- koordinujeme dávání do souvislostí 

 

- rozhovor 
- řízená diskuse 
- vlastní příklad 
- výukové programy 

 
 
 
 
 
 
 

- projektové vyučování 
- prezentace 
- diskuse, hodnocení 
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Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Využívání základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější 
periferie. 
*Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a  
postupuje poučeně v případě jejich závady. 
*Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím. 
*Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a  
vhodné cesty. 
*Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích. 
*Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních  
zařízení. 
*Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru. 
ICT-5-1-01, ICT-5-1-02, ICT-5-1-03, ICT-5-2-01, ICT-5-2-02  
ICT-5-2-03, ICT-5-3-01 

 

*Základní pojmy, práce 
s počítačem, zapnutí a 
vypnutí, přihlášení a 
odhlášení do sítě, 
*Základní pojmy 
Hardware, Software – 
klávesnice, myš, monitor, 
tiskárna 
*Orientace na klávesnici, 
nejdůležitější klávesy, 
klávesové zkratky, 
operace s myší 
*Práce se souborem - 
vytvoření, pojmenování, 
přesunutí, kopírování, 
odstranění 
*Základní typografická 
pravidla – písmo, typ, 
panel nástrojů, znaky 
* Práce s dokumentem – 
pohyb, práce s textem, 
formátování, kreslení a 
vložení obrázků, změna 
vlastností 
*Práce s internetem – 
vyhledávání, ukládání, 
počítačové viry, 
antivirové programy 
* Práce s e-maily – 
napsaní, přečtení, poslání, 
přeposlání, uložení zprávy 
*Adresář – vytvoření 
a orientace v něm 

 

*VMEGS –  
Objevujeme Evropu 
a svět  
porovnávání lidnatosti 
evropských států 
*VDO – Občanská spo- 
lečnost a škola, 
občanská společnost a 
stát, výchova  
k samostatnosti,  
k sebekontrole,  
smyslu pro odpověd- 
nost, ohleduplnost  
a přesnost. 

 

Matematika 
Vlastivěda 
Přírodověda 
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V. PRVOUKA 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Charakteristika předmětu 
 
Obsahové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, společnosti, 
vlasti, kultury, techniky a zdraví. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Rozvíjí poznatky, 
dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Vytváří a posiluje u žáků vnímavý vztah k jejich 
okolí. Pomáhá jim formovat základní vztah k životu. Pomáhá k vytváření základního vědomí odpovědnosti žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za 
své chování, jednání a rozhodování, za plnění zadaných úkolů. 
 
Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny v 1. ročníku, 2 hodiny ve 2. ročníku a 2 hodiny ve 3. ročníku týdně. 
 
Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá v kmenových učebnách za pomoci názorných pomůcek, didaktické techniky, vycházek do okolí školy a do přírody, prostřednictvím 
počítačových programů a práce na interaktivní tabuli. 
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Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence k učení 
- nabízíme možnosti práce s encyklopediemi, 

obrázky, filmy 
- podle předem stanovených pravidel volíme 

správný informační zdroj 
- třídíme informace a využíváme je v procesu 

učení 
- vyhodnocujeme činnost skupiny nebo 

jednotlivce  

- samostatná práce 
- skupinová práce 
- práce s PC 
- křížovky 
- doplňovačky 
- vysvětlování 
- povídání 
- hádanky 

 

Kompetence komunikativní 
- rozvíjíme slovní zásobu 
- navozujeme situace řešení modelových situací 
- vedeme k dodržování pravidel diskuse 
- oceňujeme u žáka formulování myšlenek 
- respektujeme názory dětí 
- nasloucháme promluvám druhých 
- usměrňujeme reakce dětí 

- dialog 
- diskuse 
- skupinová práce 
- motivační hry 
- učení v životních situacích 
- výukové programy 
- poslech 
- dramatizace 
 

Kompetence pracovní 
- definujeme pravidla pro práci  
- definujeme pojmenování předmětů  
- dáváme možnost pracovat s návodem 
- ověřujeme využití praktických znalostí 
- konzultujeme nové zkušenosti 
- umožníme poznávání vlastních schopností 

žáků 
- necháme žáka pomáhat rozhodovat 

- výklad 
- modelová situace 
- počítačový program 
- samostatná práce  
- hodnocení, sebehodnocení 
- výstava, prezentace 
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Kompetence sociální a personální 
- necháme žáky pracovat ve skupině 
- pomáháme měnit role dětí ve skupině 
- navozujeme změnu složení skupin 
- respektujeme vytváření pravidel pro práci 
- vyžadujeme aktivní spolupráci ve skupině 
- rozvíjíme řešení modelových situací 
- pomáháme hodnotit podíl ostatních 
- spoluvytváříme a udržujeme pozitivní klima ve 

třídě 
- vyžadujeme zodpovědnost za činy žáků 
- umožníme poznávání vlastních schopností dětí 
- necháme žáky rozhodovat 
- vyhodnocujeme, srovnáváme 

- práce ve dvojici, skupině 
- projektové vyučování 
- dramatizace 
- modelové situace 
- diskuse 
- sebehodnocení 
- komunitní kruh 
- besedy 
- brainstorming 

Kompetence k řešení problémů 
- navozujeme problémové situace 
- sledujeme reakce na danou situaci 
- vedeme žáky k její analýze 
- diskutujeme s ostatními 
- usměrňujeme variantu řešení 
- pomáháme hodnotit situaci 

- komunitní kruh 
- dramatizace 
- rozhovor 
- řízená diskuse 
- vlastní příklad 
- výukové programy 
- učení v životních situacích 

Kompetence občanské 
- vyžadujeme chápání a dodržování zákonů a 

společenských norem 
- formulujeme práva a povinnosti občanů 
- vyžadujeme plnění povinností žáků 
- oceňujeme vytváření si vlastního názoru 
- koordinujeme dávání do souvislostí 
- koordinujeme podílení se na tvorbě ŠŘ 
- vedeme žáky k respektování, chránění tradic 
- preferujeme pozitivní postoj k uměleckým 

dílům 

- dramatizace 
- besedy 
- projektové vyučování 
- prezentace 
- návštěva kulturních akcí 
- přednášky 
- společná tvorba školního řádu 
- diskuse, hodnocení 
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1. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo Průřezová témata 
 

Mezipředmětové 
vztahy 

*Zná cestu do školy a zpět. 
*Zná název školy. 
*Zná jméno třídní učitelky a ředitele školy. 
*Chová se ukázněně ve škole i mimo školu. 
*Dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. 
*Umí si připravit pomůcky do školy. 
*Udržuje pořádek ve svých věcech, aktovce 
*Umí si uspořádat pracovní místo 
*Rozlišuje čas k práci a odpočinku. 
*Dodržuje základní hygienické návyky. 
*Zná základy správné životosprávy. 
*Zná zásady správného chování u lékaře. 
*Umí pojmenovat části lidského těla. 
*Zná názvy běžných onemocnění. 
*Dokáže si poradit v případě úrazu. 
*Orientuje se v čase. 
*Umí vyjmenovat dny v týdnu. 
*Zná čtvero ročn. obd. a umí je 
charakterizovat. 
*Umí vyjmenovat měsíce jednotl. roč. obd. 
*Umí popsat změny v přírodě podle ročních 
období. 
*Umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce. 
*Zná některé vánoční a velikonoční zvyky a 
tradice. 
*Zná vztahy mezi rodinnými příslušníky. 
*Umí vyprávět o svém domově, bydlišti a  
okolí. 
*Zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat. 
*Zná živočichy žijící ve volné přírodě. 
*Zná základní stavbu rostlinného těla. 
*Dokáže rozlišit stromy listnaté a jehličnaté. 
*Umí využívat slovní zásobu, vyj. své city, 
myšlenky a názory při dramatické 
Výchově 

*Místo, kde žijeme, domov,  

škola, správné chování a osobní 
bezpečí 
*Chování lidí 
*Právo a spravedlnost 
*Péče o zdraví 
*Zdravá výživa 
*Lidské tělo 
*Osobní bezpečí 
*Orientace v čase a časový řád 
*Současnost a minulost v našem  
životě 
*Kultura 
*Rodina 
*Soužití lidí 
*Obec, místní krajina 
*Živočichové  
*Život v přírodě  
*Rostliny 
*Dramatická výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*VDO -vytváření pravidel chování, 
pravidla týmové spolupráce, 
občan, občanská spol. a stát  
práva a povinnosti,  
zodpovědnost za své činy, 
*EV - lidské akt. a problémy ŽP, 
hospodaření s odpady 
základní podmínky života, 
zdroje energie, hospodaření 
s odpady 
ochrana přírody, rovnováha   
v přírodě 
vztah člověka k prostředí 
*MKP - princip soc. smíru a  
solidarity, 
základní lidská práva,  
odstranění předsudků vůči 
etnickým skupinám 
*ETV – důstojnost lidské os., 
pozitivní hodnocení sebe, 
kreativita, řešení problémů, přijetí 
rozhodnutí, reálné a zobraz. vzory, 
rod. život, ochrana přírody 

Hudební výchova 
Český jazyk 
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ČJS-3-4-01,  ČJS-3-5-03,  ČJS-3-5-04 
*projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 
přednostem i nedostatkům. 
ČJS-3-2-01 
 

*Chování lidí 
*Právo a spravedlnost 
*Soužití lidí 
*Ohleduplnost 
*Riziková místa a situace 
*Denní režim 
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2. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 
*Zná cestu do školy. 
*Zná příbuzenské vztahy. 
*Využívá různé aktivity pro volný čas. 
*Orientuje se v ročních obdobích. 
*Zná běžné lesní, polní, luční a vodní 
rostliny a živočichy. 
*Orientuje se v ochraně životního prostředí. 
*Pozná různé druhy zeleniny. 
*Rozezná druhy stromů a jejich plodů. 
*Udržuje zvyky a tradice  
Vánoce, Velikonoce. 
*Zná základní pravidla silničního provozu 
a bezpečného pohybu v obci. 
*Ovládá pravidla 1. pomoci. 
*Seznamuje se s fungováním lidského 
těla a péčí o své zdraví. 
*Orientuje se v místě svého bydliště. 
*Seznamuje se s minulostí a současností 
místa svého bydliště. 
*Seznamuje se s pověstmi a bájemi své obce. 
*Dokáže udělat jednoduchý nákup. 
*Umí pojmenovat různá zaměstnání. 
*Zná pravidla pro jednání s neznámým 
člověkem. 
*Dbá na svoji bezpečnost při pobytu ve 
škole, doma i v přírodě. 
ČJS-3-3-01, ČJS-3-3-02, ČJS-3-3-03, ČJS-
3-5-01, ČJS-3-5-02 
 
 
 
 
 
 
 

*Cesta do školy – vztahy ve škole 
*Vztahy v rodině 
*Práce a volný čas 
*Proměny přírody – jaro, léto, 
podzim, zima 
*Živočichové a rostliny 
*Zeleniny a její druhy 
*Ovocné stromy a ovoce  
*Zvyky a tradice – Vánoce, 
Velikonoce 
*Dopravní výchova 
*Člověk – nemoc, úraz, hygiena, 
výživa 
*V lese – rostliny, živočichové 
*Na poli – rostliny, živočichové  
*Na louce  
*U vody 
*Místo, kde žijeme, domov,  
škola, obec, kultura, současnost 
a minulost 
*Lidé a čas, současnost, minulost, 
budoucnost, pověsti, báje 
*Věci a činnosti kolem nás,  
zaměstnání, nakupování, volný 
čas 
*Živá příroda, rostliny, houby,  
živočichové 
*Rozmanitost přírody a její  
ochrana, přírodní společenstva 
*Člověk, lidské tělo, rodina,  
Zdraví 
*Osobní bezpečí 
*Rizika v přírodě – rizika  
  spojená s ročními obdobími a  
  sezónními činnostmi;  

*VDO -vytváření pravidel chování, 
pravidla týmové spolupráce 
občan, občanská spol. a stát  
práva a povinnosti, odpovědnost za 
své činy, 
 
*EV- lidské akt. a problémy ŽP, 
hospodaření s odpady 
základní podmínky života, 
zdroje energie, hospodaření 
s odpady 
ochrana přírody, rovnováha v 
přírodě 
vztah člověka k prostředí 
*MKV- princip soc. smíru 
a solidarity, 
základní lidská práva, 
odstranění předsudků vůči 
etnickým skupinám 
*ETV – důstojnost lidské os., 
pozit. hodn. sebe, kreativ., řeš, 
problémů, přij. rozh., reál. a zobraz. 
vzory, rod. život, ochrana přír. 

Hudební výchova 
Český jazyk 
Matematika 
Výtvarná výchova 
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*Rozezná nebezpečí různého charakteru,  
  využívá bezpečná místa pro hru a trávení  
  volného času; uplatňuje základní pravidla  
  účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
  neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

ČJS-3-5-02 
*Ovládá způsoby komunikace s operátory  
  tísňových linek.  
ČJS-3-5-03 

*Krizové situace – vhodná a 
nevhodná místa pro hru 
*Dopravní značky 
 
 
 
*Přivolání pomoci v případě    
  ohrožení fyzického a duševního  
  zdraví čísla tísňového volání, 
  správný způsob volání na 
  tísňovou linku. 
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3. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo Průřezová témata 
 

Mezipředmětové 
vztahy 

*Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí 
školy, krajině svého bydliště. 
*Zná základní údaje ze svého bydliště, zná 
některé místní zvyky a obyčeje. 
*Umí se orientovat ve svém nejbližším 
okolí. 
*Zorientuje se v plánku, pozná kulturní 
zařízení ve svém okolí. 
*Pozná rozdíl mezi současností a minulostí, 
seznámí se s historií. 
*Umí pozorovat, rozlišovat a popisovat věci 
v nejbližším okolí. 
*Rozlišuje přírodniny, suroviny a lidské 
výtvory. 
*Provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a 
rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny 
pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů. 
*Zná základní rozdělení živočichů na savce, 
ptáky, ryby, plazy a obojživelníky. 
*Umí uvést rozlišovací znaky. 
*Zná vybraná zvířata v určitých přírodních 
společenstvech. 
*Umí živočichy zařadit do společenstev. 
*Zná vybrané rostliny, uplatňuje zásady 
bezpečného pobytu v přírodě. 
*Seznámí se s lidským tělem, péčí o zdraví. 
ČJS-3-1-01, ČJS-3-1-02, ČJS-3-1-03,  
ČJS-3-2-02, ČJS-3-4-02, ČJS-3-4-03 
*Vnímá dopravní situaci, správně ji 
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro 
své chování jako chodec a cyklista 
ČJS-5-5-04 

*Místo, kde žijeme, domov, 
škola, obec, kultura, současnost a 
minulost 

*Země, v níž žijeme, orientace 
v krajině, světové strany, okolní 
krajina, zajímavosti 
*Lidé a čas, současnost, minulost, 
budoucnost, pověsti, báje 
*Věci a činnosti kolem nás, 
zaměstnání, nakupování, volný 
čas 
*Neživá příroda, látky a jejich 
vlastnosti 
*Živá příroda, rostliny, houby, 
živočichové 
*Rozmanitost přírody a její 
ochrana, přírodní společenstva 
*Člověk, lidské tělo, rodina, 
zdraví 
*Armáda ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Předcházení rizikovým situacím  
 v dopravě a v dopravních  
 prostředcích (bezpečnostní  
 prvky), 
 

*VDO- vytváření pravidel chování, 
pravidla týmové spolupráce, občan, 
občanská spol. a stát práva a 
povinnosti,  
zodpovědnost za své činy, 
*EV -lidské akt. a problémy ŽP, 
hospodaření s odpady, základní 
podmínky života, 
zdroje energie, hospodaření 
s odpady ochrana přírody, 
rovnováha v přírodě, vztah člověka 
k prostředí 
*MKP -princip soc. smíru a 
solidarity, základní lidská práva, 
odstranění předsudků vůč etnickým 
skupinám 
*ETV – důstojnost lidské os., 
pozit. hodn. sebe, kreativ., řeš, 
problémů, přij. rozh., reál. a zobraz. 
vzory, rod. život, ochrana přír. 

Hudební výchova 
Český jazyk 
Výtvarná výchova 
Literární výchova 
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VI. PŘÍRODOVĚDA 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Charakteristika předmětu 
Obsahové vymezení 

Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Žáci aktivně pozorují přírodu, člověka a jím vytvořený svět i prostředí, ve 
kterém žije. Žáci získávají základní vědomosti o Zemi, člověku a technice, poznávají základní jevy a vztahy v přírodě, poznávají souvislosti mezi 
organismy navzájem a utvářejí si kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví a zdravému způsobu života 

Učivo je členěno do tematických okruhů: 
a) Rozmanitost přírody 
b) Člověk a jeho zdraví 

 

Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny ve 4. ročníku a 1 hodinu + 1 z disponibilních hodin v 5. ročníku týdně. 

 
Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá v kmenových třídách, na vycházkách do okolí školy a při účasti na vzdělávacích programech. Důraz je kladen na schopnosti 
žáků orientovat se v dějích v živé a neživé přírodě, její rozmanitosti, chápání základních pojmů.  Cílem předmětu je, aby žák byl schopen vnímat 
pravdivý obraz světa, orientovat se v něm, zaujmout správný postoj v životě. Na tomto základě budou žáci budovat své další vzdělání. 

Své důležité místo má práce v počítačové učebně a na interaktivní tabuli. 
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Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence k učení 
- nabízíme možnosti práce s encyklopediemi, 

tiskem, televizí 
- podle předem stanovených pravidel volíme 

správný informační zdroj 
- třídíme informace a využíváme je v procesu 

učení 
- vyhodnocujeme činnost skupiny nebo 

jednotlivce  

- samostatná práce 
- skupinová práce 
- práce s PC 
- referáty, prezentace 
- vysvětlování 

Kompetence komunikativní 
- navozujeme situace řešení modelových situací 
- vedeme k dodržování pravidel diskuse 
- oceňujeme u žáka formulování myšlenek 
- respektujeme názory žáků 
- nasloucháme promluvám druhých 
- usměrňujeme reakce žáků 

- dialog 
- diskuse 
- skupinová práce 
- motivační situace 
- učení v životních situacích 
- výukové programy 
 

Kompetence pracovní 
- definujeme pravidla pro práci  
- definujeme pojmenování předmětů  
- dáváme možnost pracovat s návodem 
- ověřujeme využití praktických znalostí 
- konzultujeme nové zkušenosti 
- umožníme poznávání vlastních schopností 

žáků 
- necháme žáka pomáhat rozhodovat 

- výklad 
- modelová situace 
- počítačový program 
- samostatná práce s programem 
- výroba vlastní prezentace 
- hodnocení, sebehodnocení 
- výstava, prezentace 
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Kompetence sociální a personální 
- necháme žáky pracovat ve skupině 
- navozujeme změnu složení skupin 
- respektujeme vytváření pravidel pro práci 
- vyžadujeme aktivní spolupráci ve skupině 
- rozvíjíme řešení modelových situací 
- pomáháme hodnotit podíl ostatních 
- spoluvytváříme a udržujeme pozitivní klima ve 

třídě 
- vyžadujeme zodpovědnost za činy žáků 
- umožníme poznávání vlastních schopností 

žáků 
- necháme žáky rozhodovat 
- vyhodnocujeme, srovnáváme 

- práce ve dvojici, skupině 
- projektové vyučování 
- modelové situace 
- diskuse 
- sebehodnocení 
- besedy 
 

Kompetence k řešení problémů 
- navozujeme problémové situace 
- sledujeme reakce na danou situaci 
- vedeme žáky k její analýze 
- diskutujeme s ostatními 
- usměrňujeme variantu řešení 
- pomáháme hodnotit situaci 

- rozhovor 
- řízená diskuse 
- vlastní příklad 
- výukové programy 
- učení v životních situacích 

Kompetence občanské 
- vyžadujeme chápání a dodržování zákonů a 

společenských norem 
- formulujeme práva a povinnosti občanů 
- vyžadujeme plnění povinností žáků 
- oceňujeme vytváření si vlastního názoru 
- koordinujeme dávání do souvislostí 
- vedeme žáky k respektování, chránění tradic 
- vedeme žáky k ochraně životního prostředí 

 

- besedy 
- projektové vyučování 
- prezentace 
- návštěva ZOO, přírodovědné stanice 
- přednášky 
- diskuse, hodnocení 
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4. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo Průřezová témata 
 

Mezipředmětové 
vztahy 

*Umí charakterizovat některá společenstva – 
les, louka, voda, u lidských obydlí apod. 
*Zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující 
živočichy v jednotlivých společenstvech, 
umí popsat stavbu jejich těla, zná jejich 
způsob života. 
*Zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující 
rostliny a houby v jednotlivých 
společenstvech. 
*Umí běžně se vyskytující živočichy a 
rostliny správně zařadit do jednotlivých 
společenstev. 
*Ví, jak se máme v lese chovat. 
*Zná běžné zemědělské plodiny, jejich 
význam a použití. 
*Zná běžné druhy zeleniny a ovoce. 
*Pozná základní druhy hornin a nerostů. 
*Pozná jednotky délky, hmotnosti, teploty a 
času. 
*Orientuje se v životě rostlin a živočichů 
v jednotlivých ročních obdobích. 
*Uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích simulujících 
mimořádné události; vnímá dopravní situaci, 
správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a 
cyklista. 
*Předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových 
látek 
ČJS-5-5-04, ČJS-5-5-05, ČJS-5-5-06 
 
 

*Společenstva živých organismů 
*Podzimní příprava rostlin a 
živočichů na zimu 
*Život v zimní přírodě 
*Horniny a nerosty 
*Měření 
*Rostliny a živočichové na jaře 
*Domácí zvířata a jejich chov 
*Rostliny a živočichové v létě 
*Člověk a příroda 
*Osobní bezpečí 
*Návykové látky a zdraví 
*Rizika v přírodě 
 

*EV-ekosystémy-les, pole, vodní 
zdroje, základní podmínky života, 
voda, půda, ochrana biologických 
druhů 
*EV-lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
*EV-vztah člověka k prostředí a 
zdraví 
*ETV-Reálné a zobrazené vzory. 
*ETV - Rodinný život 
*ETV-Ochrana přírody a životního 
prostředí 

Matematika 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Český jazyk 
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Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo Průřezová témata 
 

Mezipředmětové 
vztahy 

*Stručně charakterizuje specifické přírodní  
  jevy a z nich vyplývající rizika vzniku  
  mimořádných událostí; v modelové situaci  
  prokáže schopnost se účinně chránit 
ČJS-5-4-06 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Rozpozná život ohrožující zranění; 
ČJS-5-5-07 
 
 
 

*Mimořádné události  způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před 
nimi 
*Mimořádné události a rizika   
ohrožení s nimi spojená – postup 
v případě ohrožení (varovný 
signál, evakuace, zkouška sirén);  
požáry (příčiny a prevence vzniku 
požárů, ochrana a evakuace při 
požáru); integrovaný záchranný 
systém 
 
 
 
*Prevence nemocí a úrazů, první  
pomoc při drobných poraněních 
 

 Výtvarná výchova 
Literární výchova 
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5. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo Průřezová témata 
 

Mezipředmětové 
Vztahy 

*Zná rozmanitost přírodních podmínek na  
  Zemi 
*Zná přizpůsobivost rostlin a živočichů  
*Rozlišuje podnebné pásy a životní 
  podmínky v nich  
*Zná třídění organismů – přírodnin (rostlin, 
  živočichů),  
*Zná původ člověka a jejich životní 
  podmínky 
*Zná lidské tělo – kostra, svaly, kůže, 
  oběhová soustava, dýchací soustava, trávicí 
  soustava, močová soustava, rozmnožovací 
  soustava, nervová soustava, smyslová 
  ústrojí 
*Zná pojem magnetická síla (kompas) 
*Gravitační síla  
*Měsíc, Slunce, sluneční soustava 
*Stroje ve službách člověka, jednoduché  
  stroje 
*Energie 
*Elektrická energie 
*Výroba skla, papíru, plastů 
*Příjem informací  
*Informační technologie 
 

*Rozmanitost přírody 
*Životní podmínky 
*Ohleduplné chování k přírodě  
*Ochrana přírody 
*Člověk a jeho zdraví 
*Země ve vesmíru 
*Člověk a technika 
*Stavba těla, základní funkce a  
projevy, , životní potřeby člověka 
*Zdravý životní styl, , správná 
výživa, výběr a způsoby 
uchovávání potravin, vhodná 
skladba stravy, pitný režim, 
*Nemoci přenosné a nepřenosné, 
ochrana před infekcemi 
přenosnými krví (hepatitida,  
  HIV/AIDS), 
*Partnerství, manželství,  
rodičovství, základy sexuální  
výchovy – rodina, vztahy 
v rodině, partnerské vztahy, 
osobní vztahy, etická stránka 
vztahů, etická stránka sexuality 
* Návykové látky, hrací 
automaty a počítače, závislost, 
komunikace prostřednictvím 
elektronických médií krizové 
situace, označování 
nebezpečných látek  
 
 
 
 

*EV – ekosystémy 
  Základní podmínky života 
  Lidské aktivity a problémy  
  životního prostředí  
  Vztah člověka k prostředí 
*VDO – občan, občanská  
  společnost a stát 
  beseda s pracovníky HZS 
*MKV – lidské vztahy 
  etnický původ  
  princip sociálního smíru a  
  solidarity  
*ETV - Reálné a zobrazené vzory. 
*ETV - Sexuální zdraví 
*ETV - Rodinný život 
*ETV-Ochrana přírody a životního 
prostředí 

Český jazyk  
Matematika 
Vlastivěda 
Výtvarná výchova 
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*Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem 
přírody a činností člověka. 
*Vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období. 
 
*Zkoumá základní společenstva ve  
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a 
nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí 
*Porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, 
prakticky třídí organismy do známých skupin, 
využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 
*Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka 
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 
*Založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu. 
*Účelně plánuje svůj čas. 
*Uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a 
děvčaty v daném věku. 
ČJS-5-4-01, ČJS-5-4-02, ČJS-5-4-03,      
ČJS-5-4-04, ČJS-5-4-05, ČJS-5-4-07, ČJS-
5-5-01, ČJS-5-5-02, ČJS-5-5-03, ČJS-5-5-
08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Partnerství, základy sexuální 
výchovy 
*Přivolání pomoci 
*Mimořádné události 
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VII. VLASTIVĚDA 
___________________________________________________________________________________ 

Charakteristika předmětu 
 
Obsahové vymezení 

Vlastivěda spadá do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, je rozdělena do okruhů: 
Místo, kde žijeme 

- pochopení organizace života v obci, ve společnosti 
- poznávání regionálních skutečností s důrazem na dopravní výchovu, rozvíjení vztahu k zemi, národnímu cítění  

Lidé kolem nás 
- základy vhodného chování a jednání 
- uvědomování si podstaty tolerance, úcty, solidarity 
- seznamování se se základními právy a povinnostmi a výchova budoucího občana demokratického státu 
- poznávání problémů ve společnosti i ve světě 

Lidé a čas 
- orientace v dějích, seznamování se s historickými událostmi 
- snaha vyvolat u žáků zájem získávat a samostatně vyhledávat informace z minulosti i současnosti 

 
Časové vymezení 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodin + 1 z disponibilních hodin ve 4. ročníku a 2 hodiny v 5. ročníku týdně. 
 
Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá v kmenových třídách a při účasti na výchovných programech. Žáci si začínají více uvědomovat hledisko prostorové a časové. 
Učí se cílevědomě setkávat se skutečností, dobrému chování na veřejnosti, intenzivněji se pracuje na soustředěnosti a komunikaci v nejširším slova 
smyslu. Věnuje se více práci s knihou, pracujeme s výukovými programy na počítačích a na interaktivní tabuli. 
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Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence k učení 
- nabízíme možnosti práce s encyklopediemi, 

tiskem, televizí 
- podle předem stanovených pravidel volíme 

správný informační zdroj 
- třídíme informace a využíváme je v procesu 

učení 
- vyhodnocujeme činnost skupiny nebo 

jednotlivce  

- samostatná práce 
- skupinová práce 
- práce s mapou 
- referáty, prezentace 
- vysvětlování 
- vyhledávání 

Kompetence komunikativní 
- vedeme k dodržování pravidel diskuse 
- oceňujeme u žáka vlastní myšlenky 
- respektuje názory žáků 
-  nasloucháme promluvám druhých 
- usměrňujeme reakce žáků 

- dialog 
- skupinová práce 
- motivační hry 
- učení v životních situacích 
- výukové programy 
- vyprávění a příběhy 

 

Kompetence pracovní 
- definujeme pravidla pro práci  
- definujeme pojmenování jevů 
- dáváme možnost pracovat s mapou 
- ověřujeme využití praktických znalostí 
- konzultujeme nové zkušenosti 
- umožníme poznávání vlastních schopností 

žáků 
- necháme žáka pomáhat rozhodovat 

- výklad 
- počítačový program 
- samostatná práce s programem 
- samostatná práce s mapou 
- výroba vlastní prezentace 
- hodnocení, sebehodnocení 
- výstava, prezentace 

Kompetence sociální a personální 
- necháme žáky pracovat ve skupině 
- pomáháme měnit role dětí ve skupině 
- navozujeme změnu složení skupin 
- respektujeme  vytváření pravidel pro práci 
- vyžadujeme aktivní spolupráci ve skupině 
- pomáháme hodnotit podíl ostatních 
- spoluvytváříme a udržujeme pozitivní klima ve 

třídě 
- vyžadujeme zodpovědnost za činy žáků 
- umožníme poznávání vlastních schopností dětí 
- necháme žáky rozhodovat 
- vyhodnocujeme, srovnáváme 

- práce ve dvojici, skupině 
- projektové vyučování 
- diskuse 
- sebehodnocení 
- komunitní kruh 
- besedy 
- brainstorming 
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Kompetence k řešení problémů 
- navozujeme problémové situace 
- sledujeme reakce na danou situaci 
- vedeme žáky k její analýze 
- diskutujeme s ostatními 
- usměrňujeme variantu řešení 
- pomáháme hodnotit situaci 

- komunitní kruh 
- rozhovor 
- řízená diskuse 
- vlastní příklad 
- výukové programy 
- učení v životních situacích 

Kompetence občanské 
- vyžadujeme chápání a dodržování zákonů a 

společenských norem 
- formulujeme práva a povinnosti občanů 
- vyžadujeme plnění povinností žáků 
- oceňujeme vytváření si vlastního názoru 
- koordinujeme dávání do souvislostí 
- vedeme žáky k respektování, chránění tradic 
- vedeme žáky k ochraně kulturního a 

historického dědictví 
- preferujeme pozitivní postoj k historickým 

dílům 

- besedy 
- projektové vyučování 
- prezentace 
- návštěva kulturních akcí 
- přednášky 
- diskuse, hodnocení 
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4. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo Průřezová témata 
 

Mezipředmětové 
Vztahy 

*Zná pojem nadmořská výška. 
*Umí najít na mapě a pojmenovat velké  
řeky, jezera a rybníky v ČR a v blízkosti  
svého bydliště a školy. 
*Umí vyhledat Prahu a Brno na mapě a 
umí najít své bydliště na mapě. 
*Zná název kraje a krajského města. 
*Umí vyhledat ČR na mapě Evropy. 
*Zná rozdíl mezi podnebím a počasím. 
*Umí charakterizovat podnebí ČR. 
*Zná pojmy povodí, rozvodí, úmoří. 
*Zná rozdíl mezi jezerem a rybníkem. 
*Ví, že Praha je hlavní město ČR. 
*Zná a umí vyprávět pověst o založení 
Prahy. 
*Zná významné průmyslové podniky, 
kulturní a vzdělávací instituce. 
*Umí ukázat a najít na mapě střední, 
východní, severní, západní a jižní Čechy, 
Moravu a Slezsko. 
*Umí vyhledat na mapě významná města a 
řeky a seznámí se s průmyslem a 
zemědělstvím v jednotlivých oblastech. 
*Umí ukázat na mapě Čechy, Moravu, 
Slezsko. 
*Umí pojmenovat a ukázat na mapě sousední 
státy. 
*Umí vysvětlit význam globu a mapy. 
*Zná význam měřítka mapy. 
*Umí najít a ukázat poledníky a rovnoběžky. 
*Zná základní geografické značky. 
*Umí ukázat na mapě a pojmenovat 
pohraniční pohoří. 
 

*Místo, kde žijeme 
*Obec, místní krajina  
*Poloha v krajině, minulost a 
současnost  
*Okolní krajina (místní oblast) 
*Zemský povrch a jeho tvary, 
půda 
*Rostlinstvo, živočišstvo 
*Vliv krajiny na život lidí 
*Životní prostředí 
*Orientace, světové strany 
*Regiony ČR – Praha a vybrané 
oblasti ČR 
*Surovinové zdroje, výroba, 
služby a obchod 
*Naše vlast – domov, národ, 
státní zřízení a politický systém, 
státní správa, samospráva, státní 
symboly 
*Mapy obecně zeměpisné a 
tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky 
*Vlastnictví – soukromé, veřejné, 
osobní, společné 
*Lidé a čas 
regionální památky – péče o 
památky, lidé a obory 
zkoumající minulost 
*Báje, mýty, pověsti - minulost 
kraje, domov, vlast, rodný kraj 

*VDO – občanská společnost a 
škola  
občan, občanská společnost a stát 
formy participace občanů v 
politickém životě 
principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 
*MKV – lidské vztahy- 
vzájemné obohacování různých 
kultur  
kulturní diference – poznávání 
vlastního kulturního zakotvení, 
respektování zvláštností různých 
etnik 
*VMEGS  -  jsme Evropané 
Evropa a svět nás zajímá 
objevujeme Evropu 
*ETV – mezil. vztahy, důst. lidské 
os., reálné a zobraz. vzory, ochr. 
přír. 

 

Český jazyk – čtení  
Český jazyk – sloh 
Výtvarná výchova 
Matematika  
Přírodověda 
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*Umí ukázat na mapě a pojmenovat 
rozsáhlejší pohoří. 
*Umí vysvětlit rozdíl mezi pohořím, 
vrchovinou a nížinou. 
*Zná jméno prezidenta a premiéra ČR. 
*Zná oficiální název ČR. 
*Seznámí se se státním uspořádáním ČR, 
státními symboly. 
*Zná významná místa a kulturní památky 
Brna a okolí, zná a umí vyprávět některé 
regionální pověsti. 
*Zná některé postavy ze Starých pověstí 
českých. *Zná některé významné osobnosti a 
památná místa českých dějin. 
*Vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě). 
*Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která 
porušují základní lidská práva nebo 
demokratické principy 
*Orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných 
situacích, odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže 
nemožnost realizace všech chtěných výdajů, 
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 
*Poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí obce (města) 
 
 

*Rodina – postavení jedince v 
rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační 
vztahy, život a funkce rodiny, 
práce fyzická a duševní, 
zaměstnání 
*Soužití lidí – mezilidské vztahy, 
komunikace, principy 
demokracie; obchod, firmy, 
zájmové spolky, politické strany, 
církve, pomoc nemocným, 
sociálně slabým, společný 
„evropský dům“ 
*Chování lidí – vlastnosti lidí, 
pravidla slušného chování – 
ohleduplnost, etické zásady, 
zvládání vlastní emocionality; 
rizikové situace; rizikové 
chování, předcházení konfliktům   
*Právo a spravedlnost – základní 
lidská práva a práva dítěte, práva 
a povinnosti žáků školy, 
protiprávní jednání a korupce, 
právní ochrana občanů a majetku 
včetně nároku na reklamaci, 
soukromého vlastnictví, 
duševních hodnot  
*Vlastnictví – soukromé, veřejné, 
osobní, společné; hmotný a 
nehmotný majetek; rozpočet, 
příjmy a výdaje domácnosti;  
hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení; banka 
jako správce peněz, úspory, 
půjčky 
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ČJS-5-1-01, ČJS-5-1-02, ČJS-5-1-03, 
ČJS-5-1-04, ČJS-5-1-05, ČJS-5-1-06, 
ČJS-5-2-01, ČJS-5-2-01 
ČJS-5-2-02, ČJS-5-2-03, ČJS-5-2-04  
ČJS-5-2-05, ČJS-5-3-03, ČJS-5-3-04, 
ČJS-5-3-05 

*Kultura – podoby a projevy 
kultury, kulturní instituce, masová 
kultura a subkultura 
mezi lidmi, globální problémy 
přírodního prostředí 
*Základní globální problémy – 
významné sociální problémy, 
problémy konzumní společnosti, 
nesnášenlivost 
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5.ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo Průřezová témata 
 

Mezipředmětové 
Vztahy 

*Zná pojem planeta Země. 
*Dokáže určit Evropu – poloha na 
Zemi. 
*Zná nížiny a hory v Evropě. 
*Zná podnebí v Evropě. 
*Dokáže pojmenovat vodstvo v Evropě. 
*Zná rostlinstvo a živočišstvo v Evropě. 
*Pojmenuje evropské státy a jejich 
hlavní města. 
*Zná naše sousední státy – Německo, 
Rakousko, Slovensko, Polsko. 
*Orientuje se na mapě, zná evropské 
státy a jejich hlavní města. 
*Zná dějiny od 17. do 20.století (po 
současnost). 
*Zná dějiny České země jako součásti 
Rakouska. 
*Zná pojem Rakousko-Uhersko. 
*Orientuje se v problematice První 
světové války. 
*Zná dějiny samostatného 
Československa. 
*Zná pojem Druhá světová válka. 
*Zná dějiny obnovené Československé 
republiky. 
*Zná pojem návrat k demokracii a 
nejnovější  dějiny naší vlasti. 
*Využívá archívů, knihoven, sbírek, 
zdůvodní význam chránění přírody,  
Památek. 
 
ČJS-5-3-01, ČJS-5-3-02 

Tematické okruhy 
*Planeta země 
*Evropa – poloha na Zemi 
*Nížiny a hory v Evropě 
*Podnebí v Evropě 
*Vodstvo v Evropě 
*Rostlinstvo a živočišstvo v Evr. 
*Evr. státy a jejich hlavní města 
*Naše sousední státy – Německo, 
Rakousko, Slovensko, Polsko 
*Orientuje se na mapě, zná evropské 
státy a jejich hlavní města 
*Zná dějiny od 17. do 20. století (po 
současnost) 
*České země – součást Rakouska 
*Rakousko-Uhersko 
*První světová válka 
*Samostatné Československo  
*Druhá světová válka 
*Obnovená Československá republika 
*Návrat k demokracii 
*Evropa a svět – kontinenty, Evropské 
státy 
*Evropská Unie  
*Cestování  
*Mapy obecně zeměpisné 
*Mapy tematické 
*Lidé a čas 
*Současnost a minulost v našem 
životě 
*Orientace v čase 
*Soužití lidí 
*Kultura 
 

*VDO – občanská společnost a škola  
občan, občanská společnost a stát formy 
participace občanů v politickém životě 
principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 
*MKV – lidské vztahy- vzájemné 
obohacování různých kultur  
kulturní diference -poznávání vlastního 
kulturního zakotvení, 
respektování zvláštností různých etnik 
*VMEGS  - jsme Evropané 
Evropa a svět nás zajímá 
objevujeme Evropu 
*ETV – mezil. vztahy, důst. lidské os., 
reálné a zobraz. vzory, ochr. přír. 
 

Český jazyk – čtení  
Český jazyk – sloh 
Výtvarná výchova 
Matematika  
Přírodověda 
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Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo Průřezová témata 
 

Mezipředmětové 
Vztahy 

*Pozná a rozlišuje základní rozdíly mezi 
lidmi, obhájí a odůvodní své názory, 
připustí svůj omyl a dohodne se na 
společném postupu řešení  
ČJS-5-2-02 
 
 
  
*Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a   
vrácené peníze, na příkladu ukáže  
nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy 
ČJS-5-2-04 
 

*Principy demokracie 
*Ohleduplnost, etické zásady, 
zvládání vlastní emocionality; 
rizikové situace; rizikové chování, 
předcházení konfliktům 
 
 
 
* Korupce, včetně nároku na  
reklamaci 
*Rozpočet, příjmy a výdaje 
domácnosti;  hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby 
placení; banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky. 

*VDO – občanská společnost a škola  
občan, občanská společnost a stát formy 
participace občanů v politickém životě 
principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 
*ETV – mezil. vztahy, důst. lidské os., 
reálné a zobraz. vzory 
 

Výtvarná výchova 
Matematika  
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VIII. HUDEBNÍ VÝCHOVA 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Charakteristika předmětu 
 
Obsahové vymezení předmětu 

Předmět je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových 
a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako prostředku komunikace. 
 
Časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodiny v 1. - 5. ročníku. 
 
Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá v kmenových třídách, zpestřujeme ji sledováním hudebních videí, pořadů a prací u interaktivní tabule. Cílem hudební výchovy 
je přispět k celkovému vývoji dětské osobnosti prostřednictvím hudebního rozvoje. Úkolem je rozvoj hudebních schopností, dovedností, 
zkušeností a poznatků, které jsou předpokladem pro kultivovaný hlasový projev. Soustava hudebních činností: pěveckých, instrumentálních, 
poslechových a hudebně pohybových je prostředkem ke zvládnutí úkolů hudební výchovy. 
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Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence k učení 
- nabízíme možnosti práce se zpěvníkem  
- požadujeme po žácích výsledky úměrné jejich 

schopnostem a nadání 
- vedeme žáky k práci s různými zdroji (CD, 

TV, internet) 
- podporujeme zájmy žáků 

- práce se zvukovým nosičem 
- zapojujeme více smyslů najednou 
- koncerty, besedy 
- výukové programy 
- napodobování 

Kompetence komunikativní 
- učíme žáky naslouchat 
- učíme rozlišovat různé typy zvuků 

(harmonické a disharmonické tóny) 
- vedeme žáky k pěveckým dovednostem 
- učíme žáky písně různých žánrů 
- učíme žáky hře na doprovodné nástroje 

 

- návštěva divadelních představení  
- motivační hry 
- výukové programy 
- poslech 
- napodobování 
- dramatizace 

Kompetence pracovní 
- definujeme pravidla pro práci  
- definujeme pojmenování předmětů  
- dáváme možnost pracovat s hudebními nástroji 
- ověřujeme využití praktických znalostí 
- vyzdvihujeme kvalitu odvedené práce 
- podporujeme vlastní tvořivost 

- ukázka 
- vytvoření vlastní prezentace 
- hodnocení, sebehodnocení 
- didaktické hry 
- skupinová práce 

Kompetence sociální a personální 
- necháme žáky pracovat ve skupině 
- pomáháme měnit role dětí ve skupině 
- navozujeme změnu složení skupin 
- respektujeme vytváření pravidel pro práci 
- vyžadujeme aktivní spolupráci ve skupině 
- rozvíjíme řešení modelových situací 
- pomáháme hodnotit podíl ostatních 
- vedeme žáky k uvědomování si svých 

předností a nedostatků 
- vyžadujeme zodpovědnost za činy žáků 
- umožníme poznávání vlastních schopností dětí 
- vyhodnocujeme, srovnáváme 

- práce ve dvojici, skupině 
- projektové vyučování 
- dramatizace 
- modelové situace 
- sebehodnocení 
- besedy 
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Kompetence k řešení problémů 
- navozujeme problémové situace 
- sledujeme reakce na danou situaci 
- vedeme žáky k její analýze 
- diskutujeme s ostatními 
- usměrňujeme variantu řešení 
- pomáháme hodnotit situaci 

- dramatizace 
- vlastní příklad 
- výukové programy 
- učení v životních situacích 
- práce se zpěvníkem, notovým zápisem 
- soutěže 

Kompetence občanské 
- vedeme žáky k ochraně kulturního a 

historického dědictví ČR 
- pomáháme pochopit kořeny a tradice lidové 

slovesnosti 
- vytváříme základy chápání uměleckých děl 
- navštěvujeme se žáky kulturní akce a 

výchovně vzdělávací programy 

- besedy 
- prezentace 
- návštěva kulturních akcí 
- přednášky 
- diskuse, hodnocení 
- ukázky uměleckých děl 
- vlastní tvorba 
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1. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo 

 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

*Dbá na správné dýchání a držení těla. 
*Provádí hlasová dechová cvičení. 
*Zřetelně vyslovuje. 
*Zná význam not. 
*Rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní. 
*Umí vytleskat rytmus podle vzoru. 
*Rozlišuje krátké a dlouhé tóny. 
*Umí pojmenovat notovou osnovu. 
*Učí se používat dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a   
hudebnímu doprovodu. 
*Pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, dřívka, triangl,   
hůlky, bubínek. 
*Provádí hudebně pohybovou činnost. 
*Pozná a naučí se vybrané vánoční koledy. 
*Pozná vybrané hudební nástroje podle zvuku. 
*Pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu. 
*Poslouchá vážnou, zábavnou, slavnostní hudbu. 
 
 

*Vokální činnosti 
*Pěvecký a mluvní projev 
(pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena, 
dynamicky odlišný zpěv, 
rozšiřování hlasového 
rozsahu) 
*Hudební rytmus 
(realizace písní ve 2/4) 
*Dvojhlas (lidový 
dvojhlas, kánon) 
*Instrumentální činnosti 
*Hra na hudební nástroje 
(reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých 
skladbiček pomocí 
nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových 
fléten) 
*Rytmizace, hudební hry 
(otázka – odpověď), 
hudební improvizace 
*Hudebně pohybové 
činnosti 
*Taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby 
(2/4 takt) 
*Pohybové vyjádření 
hudby (pohybová 
improvizace) 
 

*VMEGS - Evropa a 
svět nás zajímá 

*EV – výchova 
k životnímu prostředí, 
hudba –rámus 

*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí 

* ETV - Komunikace 
citů. 

Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
Pracovní činnosti 
Český jazyk  
Prvouka 
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 *Poslechové činnosti 
*Kvality tónů, vztahy 
mezi tóny (akord) 
*Hudební výrazové 
prostředky, hudební prvky 
(pohyb melodie, rytmus) 
*Hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský 
hlas, hudební nástroj 
*Hudební styly (hudba 
pochodová, taneční, 
ukolébavka, atd.) 
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2. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a klesavou,   
zeslabování a zesilování. 
*Umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní. 
*Umí doplnit zpěv hrou na jednoduché nástroje. 
*Zná pojmy notová osnova, noty houslový klíč. 
*Rozlišuje noty, pomlky, takty. 
*Umí zazpívat vybrané vánoční koledy. 
*Pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku – klavír, trubka,   
housle, zobcová flétna, varhany. 
*Umí užívat dětské hudební nástroje. 
*Umí se pohybovat podle daného rytmu, při tanci tleskat a do  
pochodu bubnovat. 
*Umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem. 
*Rozlišuje umělou a lidovou píseň. 
*Seznámí se s vybranými skladbami klasiků. 
HV-3-1-03,  HV-3-1-04 

*Vokální činnosti 
*Pěvecký a mluvní projev 
(pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena, 
dynamicky odlišný zpěv, 
rozšiřování hlasového 
rozsahu) 
*Hudební rytmus 
(realizace písní ve 2/4 a 
3/4 taktu) 
*Dvojhlas (lidový 
dvojhlas, kánon) 
*Instrumentální činnosti 
*Hra na hudební nástroje 
(reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých 
skladbiček pomocí 
nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových 
fléten) 
*Rytmizace, hudební hry 
(otázka – odpověď), 
hudební improvizace 
*Hudebně pohybové 
činnosti 
*Taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby 
(2/4 takt) 
*Pohybové vyjádření 
hudby (pohybová 
improvizace) 
*Poslechové činnosti 
*Kvality tónů, vztahy 
mezi tóny (akord) 

*VMEGS - Evropa a 
svět nás zajímá 
*MKV – lidské vztahy-
vzájemné obohacování 
různých kultur  
kulturní diference -  
poznávání vlastního 
kulturního zakotvení, 
respektování 
zvláštností různých 
etnik 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí. 
*ETV - komunikace 
citů. 

Výtvarná výchova 
Pracovní činnosti 
Český jazyk  
Prvouka 
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*Hudební výrazové 
prostředky, hudební prvky 
(pohyb melodie, rytmus) 
*Hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský 
hlas, hudební nástroj 
*Hudební styly (hudba 
pochodová, taneční, 
ukolébavka, …) 
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3. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo 

 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

*Umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt. 
*Umí pojmenovat notovou osnovu. 
*Rozliší a přečte z notového zápisu takt dvoučtvrteční, tříčtvrteční. 
*Rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou, čtvrťovou, podle zápisu  
not pozná stoupavou a klesavou melodii. 
*Seznámí se s hymnou ČR. 
*Naučí se zpívat vybrané písně. 
*Dbá na správné dýchání. 
*Rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí uvést příklad. 
*Umí doprovázet na rytmické nástroje. 
*Rozliší rytmus valčíku a polky. 
*Umí polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá, třídobá). 
*Umí pohybově vyjádřit hudbu. 
*Pozná B. Smetanu a A. Dvořáka. 
*Zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka. 
*Poslechem rozezná hudební nástroje. 
*Poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní. 
HV-3-1-01, HV-3-1-02, HV-3-1-05, HV-3-1-06 

*Vokální činnosti 
*Pěvecký a mluvní projev 
(pěvecké dovednosti,  
hlasová hygiena, 
dynamicky odlišný zpěv, 
rozšiřování hlasového 
rozsahu) 
*Hudební rytmus 
(realizace písní ve 2/4 a 
3/4 taktu) 
*Dvojhlas (lidový 
dvojhlas, kánon) 
*Instrumentální činnosti 
*Hra na hudební nástroje 
(reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých 
skladbiček pomocí 
nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových 
fléten) 
*Rytmizace, hudební hry 
(otázka – odpověď), 
hudební improvizace 
*Hudebně pohybové 
činnosti 
*Taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby 
(2/4 takt) 
*Pohybové vyjádření 
hudby (pohybová 
improvizace) 
 

*VMEGS - Evropa  a 
svět nás zajímá 
*MKV – lidské vztahy- 
vzájemné obohacování 
různých kultur  
kulturní diference -  
poznávání vlastního 
kulturního zakotvení, 
respektování zvláštností 
různých etnik 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí. 
*ETV - komunikace 
citů 

Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
Pracovní činnosti 
Český jazyk  
Prvouka 
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 *Poslechové činnosti 

*Kvality tónů, vztahy 
mezi tóny (akord) 
*Hudební výrazové 
prostředky, hudební prvky 
(pohyb melodie, rytmus) 
*Hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský 
hlas, hudební nástroj 
*Hudební styly (hudba 
pochodová, taneční, 
ukolébavka, …) 
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4. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Učí se další písně. 
*Dbá na správné dýchání. 
*Zná pojmy repetice, houslový klíč. 
*Umí napsat houslový klíč. 
*Rozlišuje délky not a umí je zapsat. 
*Pozná dynamická znaménka p, mf, f a umí je v písni použít. 
*Zná stupnici C dur (názvy not). 
*Rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí. 
*Doprovodí písně na rytmických nástrojích. 
*Rytmizace říkadel. 
*Umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok. 
*Pamatuje si nejdůležitější údaje o B. Smetanovi. 
*Zná jména oper B. Smetany. 
*Zná názvy symfonických básní cyklu Má vlast. 
*Seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka a L. Janáčka. 
*Poslouchá vybrané skladby. 
*Pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu. 
*Pozná opakující se téma v poslouchané skladbě. 
 
HV-5-1-03,  HV-5-1-04 
 

*Vokální činnosti 
*Pěvecký a mluvní projev 
(pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena) 
*Hudební rytmus 
(realizace písní ve 2/4 
taktu) 
*Dvojhlas a vícehlas 
(kánon a lidový dvojhlas 
*Hudební rytmus 
(realizace písní ve 3/4 a 
4/4 taktu) 
*Dvojhlas a vícehlas 
(prodleva, dvojhlasé 
písně)  
*Intonace a vokální 
Improvizace (durové a 
mollové tóniny)  
*Grafický záznam vokální 
hudby (čtení a zápis 
rytmického schématu 
písní) 
*Instrumentální činnosti 
*Hra na hudební nástroje 
(reprodukce motivů, 
  témat, jednoduchých 
skladbiček pomocí 
nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových 
fléten) 
*Rytmizace, melodizace a 
stylizace 
*Hudebně pohybové 
činnosti 

*VMEGS - Evropa a 
svět nás zajímá  
*MKV – lidské vztahy- 
vzájemné obohacování 
různých kultur  
kulturní diference - 
poznávání vlastního 
kulturního zakotvení, 
respektování zvláštností 
různých etnik 
* ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí. 
*ETV - komunikace 
citů. 

Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
Pracovní činnosti 
Český jazyk  
Vlastivěda 
Přírodověda 
Dramatická výchova 
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*Taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby 
(3/4 a 4/4 takt) 
*Pohybové vyjádření 
hudby (pohybová 
improvizace) 
*Poslechové činnosti 
*Kvality tónů, vztahy 
mezi tóny (akord) 
*Hudební výrazové 
prostředky, hudební prvky 
(pohyb melodie, rytmus) 
*Hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský 
hlas, hudební nástroj 
*Hudební styly, žánry 
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5. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo 

 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 
*Pozná smyčcové a dechové nástroje. 
*Seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém orchestru. 
*Zná pojmy stupnice C dur, repetice, zesílení, zeslabení. 
*Čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči. 
*Umí provést rozbor zapsané písně – takt, melodie, notový zápis. 
*Seznámí se s lidovými tanci. 
*Zná původ státní hymny. 
*Umí jednoduché dvojhlasé písně. 
*Naučí se vybrané písně. 
*Dbá na správné dýchání. 
*Doprovodí písně na rytmické a melodické hudební nástroje. 
*Pozná druhy písní – lidové, trampské, vánoční koledy. 
*Poslouchá vybrané skladby. 
HV-5-1-01, HV-5-1-02,  HV-5-1-05,  HV-5-1-06, HV-5-1-07 

*Vokální činnosti 
*Pěvecký a mluvní projev 
(pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena, 
dynamicky odlišný zpěv, 
rozšiřování hlasového 
rozsahu) 
*Hudební rytmus 
(realizace písní ve 2/4 , 
3/4 taktu, 4/4 taktu) 
*Dvojhlas  (lidový 
dvojhlas, kánon) 
*Instrumentální činnosti 
*Hra na hudební nástroje 
(reprodukce motivů, 
témat, jednoduchých 
skladbiček pomocí 
nástrojů z Orffova 
instrumentáře, zobcových 
fléten) 
*Rytmizace, hudební hry 
(otázka – odpověď), 
hudební improvizace 
*Hudebně pohybové 
činnosti 
*Taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby 
(2/4 takt) 
*Pohybové vyjádření 
hudby (pohybová 
improvizace) 
*Poslechové činnosti 
*Kvality tónů, vztahy 
mezi tóny (akord) 
 

*VMEGS - Evropa a 
svět nás zajímá 
*MKV – lidské vztahy- 
vzájemné obohacování 
různých kultur, kulturní 
diference - poznávání 
vlastního kulturního 
zakotvení, respektování 
zvláštností různých 
etnik 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů., 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí. 
*ETV - komunikace 
citů. 

Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
Český jazyk  
Vlastivěda 
Přírodověda 
Dramatická výchova 
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 *Hudební výrazové 
prostředky, hudební  
prvky (pohyb melodie, 
rytmus) 
*Hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský 
hlas, hudební nástroj 
*Hudební styly (hudba 
pochodová, taneční, 
ukolébavka,…) 
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IX. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Charakteristika předmětu 
 
Obsahové vymezení 

Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Rozvíjí tak vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 
představivost, fantazii, intuici a invenci. Tvůrčími činnostmi tradičními i nově vznikajícími v současném výtvarném umění je žák veden k odvaze 
a chuti uplatnit vlastní prožitky a pocity a komunikovat s okolním světem prostřednictvím výtvarného umění. 

 
Časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodiny v 1., 2., 3. ročníku 1 hodinu, ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. 
 
Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá v kmenových třídách. Pojetí výtvarné výchovy se opírá o autentické zkušenosti dítěte. Úloha předmětu je výchova tvořivého 
člověka prostřednictvím výtvarných aktivit. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsou stanoveny priority – probouzení kreativity, rozvíjení 
výtvarného myšlení, poznání výrazových prostředků výtvarného jazyka, seznamování s výtvarnými materiály, nástroji a technikami. 

V případě potřeby se výuka spojí do bloku (vázáno na podmínky umožněné rozvrhem), v tomto případě bude žákům poskytnuta pětiminutová 
přestávka, s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků a v souladu s psychohygienickými zásadami. 
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Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence k učení 
- seznamujeme s více možnostmi řešení 

problémů  
- požadujeme po žácích výsledky úměrné jejich 

schopnostem a nadání 
- učíme organizovat si práci 
- podporujeme zájmy žáků 
- vedeme k samostatnosti 
- ponecháváme určitou volnost ve výběru 

- zapojujeme více smyslů najednou 
- besedy, výstavy 
- výukové programy 
- napodobování 
- skupinová práce 
- projekty 

Kompetence komunikativní 
- rozvíjíme schopnost naslouchat 
- učíme rozlišovat různé typy technik, vedeme 

žáky k výtvarným dovednostem 
- učíme žáky používat různé techniky 
- učíme žáky vnímat umělecká díla 

- návštěva výstav 
- motivační hry 
- výukové programy 
- napodobování 
- předvádění uměleckých děl 
- práce s encyklopediemi 

Kompetence pracovní 
- definujeme pravidla pro práci  
- definujeme pojmenování předmětů  
- klademe důraz na využití schopností žáků 
- rozvíjíme využití praktických znalostí 
- vyzdvihujeme kvalitu odvedené práce 
- podporujeme vlastní tvořivost 
- vytváříme kladný vztah k umění 

- ukázka 
- vytvoření vlastního díla 
- hodnocení, sebehodnocení 
- skupinová práce 
- beseda 
- pozorování 

Kompetence sociální a personální 
- necháme žáky pracovat ve skupině 
- navozujeme změnu složení skupin 
- respektujeme  vytváření pravidel pro práci 
- vyžadujeme aktivní spolupráci ve skupině 
- rozvíjíme řešení modelových situací 
- pomáháme hodnotit podíl ostatních 
- vedeme žáky k uvědomování si svých 

předností a nedostatků 
- vyžadujeme zodpovědnost za předvedenou 

práci 
- umožníme poznávání vlastních schopností dětí 
- vyhodnocujeme, srovnáváme 

- práce ve dvojici, skupině 
- projektové vyučování 
- modelové situace 
- sebehodnocení 
- besedy 
- vlastní příklad 
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Kompetence k řešení problémů 
- navozujeme problémové situace 
- sledujeme reakce na danou situaci 
- vedeme žáky k její analýze 
- diskutujeme s ostatními 
- usměrňujeme variantu řešení 
- pomáháme hodnotit situaci 

- vlastní příklad 
- výukové programy 
- učení v životních situacích 
- práce se uměleckým dílem 
- soutěže 

Kompetence občanské 
- vedeme žáky k ochraně kulturního a 

historického dědictví ČR 
- pomáháme pochopit kořeny a tradice lidové 

kultury  
- vytváříme základy chápání uměleckých děl 
- navštěvujeme se žáky kulturní akce a 

výchovně vzdělávací programy 

- besedy 
- prezentace 
- návštěva kulturních akcí 
- přednášky 
- diskuse, hodnocení 
- ukázky uměleckých děl 
- vlastní tvorba 
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1. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo 

 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

*Zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým 
pastelem, voskovkami. 
*Umí míchat barvy. 
*Dovede používat různé druhy štětců dle potřeby, rozpoznává a 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, objekty, 
tvary). 
*Zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev. 
*Rozliší teplé a studené barvy. 
*Zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, 
měkkou tužkou, rudkou, uhlem. 
*Modeluje z plastelíny, moduritu, tvaruje papír. 
*Zvládne koláž, frotáž. 
*Umí výtvarně zpracovat přírodní materiál - nalepování, dotváření, 
tisk, otisk apod. 
*Pozná známé ilustrace, např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové. 
*Zvládne použití výtvarných technik na základě vlastní životní 
zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního světa pomocí 
sluchových vjemů, hmatových, zrakových vjemů. 
*Komunikuje na základě vlastní zkušenosti. 
 

*Malba – rozvíjení 
smyslové citlivosti, teorie  
*Barvy - barvy základní a 
doplňkové, teplé a 
studené barvy a jejich 
výrazové vlastnosti, 
kombinace barev. 
*Kresba -rozvíjení 
smyslové citlivosti, 
výrazové vlastnosti linie, 
tvaru, jejich kombinace v 
ploše, uspořádání objektu 
do celků, vnímání 
velikosti techniky 
plastického vyjádření - 
reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k 
vnímání ostatními smysly 
– hmatové, pohybové 
podněty další výtvarné 
techniky. 

 

*VDO – občanská 
společnost a škola 
výchova k samostatnosti 
a sebekritice 
*VMEGS – Evropa svět 
nás zajímá poznávání 
evropských kultur 
*EV - ekosystémy, 
vztah člověka 
k prostředí -výchova 
k životnímu prostředí 
*MDV – kritické čtení a  
vnímání mediálních 
sdělení – kritický 
přístup k výtvarnému 
umění a vést 
k všeobecné 
informovanosti a 
orientaci ve výtvarném 
umění, např. – pocit 
chladu a tepla pro teplé 
a studené barvy, 
vyjádření rytmu  
* ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí 
*ETV - komunikace 
citů 
 

Český jazyk 
Prvouka 
Matematika 
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2. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo 

 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

*Zvládne techniku malby vodovými barvami,  temperami, suchým 
pastelem, voskovkami. 
*Umí míchat barvy. 
*Dovede používat různé druhy štětců dle potřeby, rozpoznává a 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření ( barvy, objekty, 
tvary). 
*Zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev. 
*Rozliší teplé a studené barvy. 
*Zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, 
měkkou tužkou, rudkou, uhlem. 
*Modeluje z plastelíny, moduritu, tvaruje papír. 
*Zvládne koláž, frotáž. 
*Umí výtvarně zpracovat přírodní materiál - nalepování, dotváření, 
tisk, otisk apod. 
*Pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové. 
*Zvládne použití výtvarných technik  na základě  vlastní životní 
zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního světa pomocí 
sluchových vjemů, hmatových, zrakových vjemů. 
*Komunikuje na základě vlastní zkušenosti. 
VV-3-1-04, VV-3-1-05 

*Malba – rozvíjení 
smyslové citlivosti, teorie  
*Barvy - barvy základní a 
doplňkové, teplé a 
studené barvy a jejich 
výrazové vlastnosti, 
kombinace barev 
*Kresba -rozvíjení 
smyslové citlivosti, 
výrazové vlastnosti linie, 
tvaru, jejich kombinace v 
ploše, uspořádání objektu 
do celků, vnímání 
velikosti techniky 
plastického vyjádření - 
reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k 
vnímání ostatními smysly 
– hmatové, pohybové 
podněty další výtvarné 
techniky  

 

*VDO – občanská 
společnost a škola 
výchova k samostatnosti 
a sebekritice 
*VMEGS – Evropa a 
svět nás zajímá, 
poznávání evropských 
kultur 
*EV - ekosystémy, 
vztah člověka 
k prostředí -výchova 
k životnímu prostředí 
*MDV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení – kritický 
přístup k výtvarnému 
umění a vést 
k všeobecné 
informovanosti a 
orientaci ve výtvarném 
umění, např. – pocit 
chladu a tepla pro teplé 
a studené barvy, 
vyjádření rytmu 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí 
*ETV - komunikace 
citů. 

Český jazyk 
Prvouka 
Hudební výchova 
Matematika 
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3. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo 

 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

*Zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým 
pastelem, voskovkami. 
*Umí míchat barvy. 
*Dovede používat různé druhy štětců dle potřeby, rozpoznává a 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, objekty, 
  tvary). 
*Zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev. 
*Rozliší teplé a studené barvy. 
*Zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, 
měkkou tužkou, rudkou, uhlem. 
*Modeluje z plastelíny, moduritu, tvaruje papír. 
*Zvládne koláž, frotáž. 
*Umí výtvarně zpracovat přírodní materiál - nalepování, dotváření, 
tisk, otisk apod. 
*Pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové.  
*Zvládne použití výtvarných technik na základě  vlastní životní 
zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního světa pomocí 
sluchových vjemů, hmatových, zrakových vjemů. 
*Komunikuje na základě vlastní zkušenosti. 
VV-3-1-01, VV-3-1-02, VV-3-1-03 

*Malba – rozvíjení 
smyslové citlivosti, teorie  
*Barvy - barvy základní a 
doplňkové, teplé a 
studené barvy a jejich 
výrazové vlastnosti, 
kombinace barev. 
*Kresba -rozvíjení 
smyslové citlivosti, 
výrazové vlastnosti linie, 
tvaru, jejich kombinace v 
ploše, uspořádání objektu 
do celků, vnímání 
velikosti techniky 
plastického vyjádření - 
reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k 
vnímání ostatními smysly 
– hmatové, pohybové 
podněty další výtvarné 
techniky  

 

*VDO – občanská 
společnost a škola 
výchova k samostatnosti 
a sebekritice 
*VMEGS – Evropa a 
svět nás zajímá 
poznávání evropských 
kultur 
*EV - ekosystémy, 
vztah člověka 
k prostředí -výchova 
k životnímu prostředí 
*MDV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení – kritický 
přístup k výtvarnému 
umění a vést 
k všeobecné 
informovanosti a 
orientaci ve výtvarném 
umění, např. – pocit 
chladu a tepla pro teplé 
a studené barvy, 
vyjádření rytmu  
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí 
*ETV-komunikace citů. 

Český jazyk 
Prvouka 
Hudební výchova 
Matematika 
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4. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo 

 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

*Prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období. 
*Zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci různých 
technik. 
*Umí barevně vyjádřit své pocity a nálady, pojmenovává a 
porovnává světelné poměry, barevné kontrasty a proporční vztahy. 
*Prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období. 
*Dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu. 
*Zvládne obtížnější práce s linií. 
*Užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v plošném vyjádření 
linie, v prostorovém vyjádření a uspořádání prvků. 
*Rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a životní 
zkušenosti. 
*Prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro prostorové 
ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem. 
*Umí výtvarně zpracovat přírodní materiály – nalepování, dotváření 
apod. 
*Pozná ilustrace známých českých ilustrátorů – J. Lady, O. Sekory, 
H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, A. Borna, R. Pilaře, Z. Müllera a 
další. 

*Malba – hra s barvou 
emocionální malba, 
míchání barev 
  Goethův barevný kruh 
*Kresba – výrazové 
vlastnosti linie, 
kompozice v ploše, kresba 
různým materiálem – pero 
a tuš, dřívko a tuš, rudka, 
uhel 
*Grafické techniky –tisk 
z koláže, ze šablon, otisk, 
vosková technika 
*Techniky plastického 
vyjadřování – modelování 
z papíru, hlíny, sádry, 
drátů 
*Dále koláž, frotáž, 
základy ikebany 

*VDO – občanská 
společnost a škola$ 
výchova k samostatnosti 
a sebekritice 
*VMEGS – Evropa a 
svět nás zajímá, 
poznávání evropských 
kultur 
*EV - ekosystémy, 
vztah člověka 
k prostředí -výchova 
k životnímu prostředí 
*MDV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení – kritický 
přístup k výtvarnému 
umění a vést 
k všeobecné 
informovanosti a 
orientaci ve výtvarném 
umění 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí 
*ETV - Komunikace 
citů 
*ETV - rodinný život 
   

Český jazyk 
Vlastivěda 
Přírodověda 
Matematika 

 



 

 108

5. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo 

 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

*Prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období. 
*Zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci různých 
technik. 
*Umí barevně vyjádřit své pocity a nálady, pojmenovává a 
porovnává světelné poměry, barevné kontrasty a proporční vztahy. 
*Prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období. 
*Dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu. 
*Zvládne obtížnější práce s linií. 
*Užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v plošném vyjádření 
linie, v prostorovém vyjádření a uspořádání  prvků. 
*Rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a životní 
zkušenosti. 
*Prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro prostorové 
ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem. 
*Umí výtvarně zpracovat přírodní materiály – nalepování, dotváření 
apod. 
*Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 
upravil 
*Pozná ilustrace známých českých ilustrátorů – J. Lady, O. Sekory, 
H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, A. Borna, R. Pilaře, Z. Müllera a 
další. 
VV-5-1-02 ,VV-5-1-03, VV-5-1-04, VV-5-1-05, VV-5-1-06, 
VV-5-1-07 VV-5-1-01 

*Malba – hra s barvou 
emocionální malba, 
míchání barev Goethův 
barevný kruh 
*Kresba – výrazové 
vlastnosti linie, 
kompozice v ploše, kresba 
různým materiálem – pero 
a tuš, dřívko a tuš, rudka, 
uhel 
*Grafické techniky – tisk 
z koláže, ze šablon, 
otisk,vosková technika 
*Techniky plastického 
vyjadřování – modelování 
z papíru, hlíny, sádry, 
drátů 
*Dále koláž, frotáž, 
základy ikebany 

*VDO – občanská 
společnost a škola 
výchova k samostatnosti 
a sebekritice 
*VMEGS – Evropa a 
svět nás zajímá 
evropská kultura 
*EV - ekosystémy, 
vztah člověka 
k prostředí -výchova 
k životnímu prostředí 
*MDV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení – kritický 
přístup k výtvarnému 
umění a vést 
k všeobecné 
informovanosti a 
orientaci ve výtvarném 
umění např. – pocit 
chladu a tepla pro teplé 
a studené barvy,  
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí 
*ETV - komunikace 
citů.  
*ETV - rodinný život 
 

Český jazyk 
Vlastivěda 
Přírodověda 
Matematika 
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X. TĚLESNÁ VÝCHOVA 
_________________________________________________________________________________________________________

___________ 
 
Charakteristika předmětu 
 
Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci 
seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami 
sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením 
zdraví. 

Vzdělávací obsah předmětu tělesná výchova je rozdělen na tři tematické okruhy: 
1. Činnosti ovlivňující zdraví 
2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
3. Činnosti podporující pohybové učení. 

Do výuky je zařazován pobyt v přírodě, žáci se účastní turnajů a soutěží dle aktuální nabídky. 
 
Časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 1. - 5. ročníku.  
 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá v tělocvičně, v místní Sokolovně nebo na hřišti. Vzdělávací obsah je zaměřen na činnosti ovlivňující zdraví, rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, pohyblivosti, koordinace pohybu. Dále na činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, jako jsou pohybové hry, 
základy atletiky a základy sportovních her. Součástí tělesné výchovy jsou výlety do okolí školy. 

V případě potřeby se výuka spojí do bloku (vázáno na podmínky umožněné rozvrhem), v tomto případě bude žákům poskytnuta pětiminutová 
přestávka, s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků a v souladu s psychohygienickými zásadami. 
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Kompetence Strategie Metody, formy 
 

Kompetence k učení 
- požadujeme po žácích výsledky úměrné jejich 

věku a nadání 
- učíme organizovat si cvičení  
- podporujeme zájmy žáků 
- vedeme k samostatnosti 
- demonstrujeme 

- hra 
- skupinová výuka 
- besedy 
- návštěvy sportovních akcí 
- napodobování 

Kompetence komunikativní 
- rozvíjíme tělesné schopnost  
- vedeme žáky ke sportu 
- učíme žáky využívat různá nářadí 
- učíme žáky vnímat kulturu těla a pohybu 
- vedeme žáky ke kolektivnímu i individuálnímu 

vztahu ke sportu 

- návštěva sportovních akcí 
- motivační hry 
- soutěže  
- turnaje  
- samostatné projekty 

Kompetence pracovní 
- definujeme pravidla pro sport  
- definujeme pojmenování nářadí 
- klademe důraz na využití schopností žáků 
- rozvíjíme fyzické schopnosti 
- vyzdvihujeme kvalitu sportovního výkonu 
- podporujeme dovednosti žáků 
- vytváříme kladný vztah ke sportu 

- ukázka 
- hodnocení, sebehodnocení 
- skupinová práce 
- beseda 
- pozorování 
- návštěva sportovního utkání 

Kompetence sociální a personální 
- necháme žáky sportovat v kolektivu 
- navozujeme změnu složení skupin 
- respektujeme vytváření pravidel pro sport 
- vyžadujeme aktivní spolupráci ve skupině 
- pomáháme hodnotit podíl ostatních 
- vedeme žáky k uvědomování si svých  

předností a nedostatků 
- vyžadujeme zodpovědnost za sportovní 

výkony  
- umožníme poznávání vlastních sil 
- vyhodnocujeme, srovnáváme 

- práce ve dvojici, skupině 
- projektové vyučování 
- modelové situace 
- sebehodnocení 
- besedy 
- vlastní příklad 
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Kompetence k řešení problémů 
- navozujeme problémové situace 
- sledujeme reakce na danou situaci 
- vedeme žáky k její analýze 
- diskutujeme s ostatními 
- usměrňujeme variantu řešení 
- pomáháme hodnotit výkony 

- vlastní příklad 
- sportovní akce 
- učení v životních situacích 
- hodnocení sportovního výkonu 
- soutěže 

Kompetence občanské 
- vedeme žáky ke sportu pomáháme pochopit 

kořeny a tradice sportu 
- vytváříme základy chápání sportovních 

výkonů 
- navštěvujeme se žáky sportovní akce a 

výchovně vzdělávací programy 

- besedy 
- prezentace 
- návštěva sportovních akcí 
- přednášky 
- diskuse, hodnocení 
- vlastní sportovní výkony 
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1. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo 

 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 
*Zvládá základní přípravu organizmu před pohybovou aktivitou. 
*Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění. 
*Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti. 
*Dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění 
cviků. 
*Dbá na správné dýchání. 
*Zná kompenzační a relaxační cviky. 
*Zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu. 
*Zná a užívá základní tělocvičné pojmy. 
*Dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při 
sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě. 
*Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizační 
činnosti. 
*Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv. 
*Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohyb. čin. a soutěžích. 
*Jedná v duch fair-play. 
*Zvládne přihrávku jednoruč, obouruč. 
*Zná a dodržuje základní pravidla her. 
*Je schopen soutěžit v družstvu. 
*Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo. 
*Zná techniku hodu kriketovým míčkem. 
*Zná nízký start. 
*Zná princip štafetového běhu. 
*Nacvičí skok do dálky. 
*Účastní se atletických závodů 
*Zvládne kotoul vpřed a vzad. 
*Jednoduchá cvičení na žebřinách. 
*Umí skákat přes švihadlo. 
*Provádí cvičení na lavičkách. 
*Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti. 
*Učí se respektovat zdravotní handicap 
*Zná význam sportování pro zdraví. 
TV-3-1-01, TV-3-1-04 

*Příprava ke sportovnímu 
výkonu 
*Zdravotně zaměřené 
činnosti 
*Cvičení během dne 
*Rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti  
*Jednoduché tanečky, 
základy estetického 
pohybu 
*Tělocvičné pojmy 
*Komunikace v TV 
*Bezpečnost při 
sportování 
*Základy sportovních her 
míčové hry a pohybové 
hry, pohybová tvořivost a 
využití netradičního 
náčiní při cvičení, 
*Základy atletiky- rychlý 
běh, skok do dálky,hod 
míčkem,rozvoj různých 
rychlosti,vytrvalosti,síly a 
pohyblivosti a koordinace 
pohybu  
*Základy gymnastiky – 
cvičení na nářadí a 
s náčiním odpovídající 
velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly 
*Vztah ke sportu – zásady 
jednání a chování – fair 
play 

*VDO - občan, 
občanská společnost a 
stát, respekt k identitám,   
zdroje konfliktů 
*MKV - lidské vztahy 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí 
*ETV - interpersonální 
a sociální empatie 
*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti 
ETV – sebeovládání, 
řešení konfliktů 
 

Prvouka 
Matematika 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
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2. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou. 
*Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění. 
*Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech 
a soutěžích. 
*Umí přihrávky jednoruč a obouruč, dbá na správné držení těla při 
různých činnostech i provádění cviků. 
*Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových 
činností, tělocvičného nářadí a náčiní. 
*Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží. 
*Rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje. 
*Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě. 
*Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci 
činnosti. 
*Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv. 
*Jedná v duchu fair-play. 
*Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím. 
*Umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a 
dodržovat ji. 
*Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo. 
*Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje. 
*Zná a dodržuje základní pravidla her. 
*Je schopen soutěžit v družstvu. 
*Zná taktiku hodu kriketovým míčem. 
*Zná nízký start. 
*Zná princip štafetového běhu. 
*Nacvičí skok do dáli. 
*Zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. 
*Jednoduchá cvičení na žebřinách. 
*Umí skákat přes švihadlo. 
*Provádí cvičení na lavičkách. 
*Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti. 
TV-3-1-02, TV-3-1-03  

*Příprava ke sportovnímu 
výkonu 
*Zdravotně zaměřené 
činnosti 

*Cvičení během dne 
*Rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti 
*Jednoduché tanečky, 
základy estetického 
pohybu 

*Tělocvičné pojmy 
*Komunikace v TV 
*Bezpečnost při 
sportování 
*Základy sportovních her 
míčové hry a pohybové 
hry, pohybová tvořivost a 
využití netradičního 
náčiní při cvičení, 
*Základy atletiky- rychlý 
běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj různých 
rychlosti, vytrvalosti, síly 
a pohyblivosti a 
koordinace pohybu  
*Základy gymnastiky – 
cvičení na nářadí a 
s náčiním odpovídající 
velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly 
*Vztah ke sportu – zásady 
jednání a chování – fair 
play 

*VDO - občan, 
občanská společnost a 
stát, respekt k identitám, 
zdroje konfliktů 
*MKV - lidské vztahy 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů., 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí 
*ETV - interpersonální 
a sociální empatie. 
*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti, 
sebeovládání, řešení 
konfliktů. 
 

Prvouka 
Matematika 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
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3. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech 
a soutěžích. 
*Umí přihrávky jednoruč a obouruč, dbá na správné držení těla při 
různých činnostech i provádění cviků. 
*Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových 
činností, tělocvičného nářadí a náčiní. 
*Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží. 
*Rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje. 
*Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě. 
*Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci 
činnosti. 
*Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv. 
*Jedná v duchu fair-play. 
*Rozlišuje míč na basketbal a volejbal. 
*Učí se ovládat hru s basketbalovým míčem. 
*Umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a 
dodržovat ji. 
*Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo. 
*Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje. 
*Zná princip štafetového běhu. 
*Uběhne 60 m. 
*Zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu terénem s 
překážkami. 
*Nacvičí správnou techniku skoku z místa. 
*ˇÚčastní se atletických závodů. 
*Zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj na hlavě 
apod. 
*Naučí se správnou techniku odrazu z můstku. 
*Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti. 
*Respektuje zdravotní handicap. 
*Zná význam sportování pro zdraví. 

*Příprava ke sportovnímu 
výkonu 
*Zdravotně zaměřené 
činnosti 
*Cvičení během dne 
*Rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti 
*Jednoduché tanečky, 
základy estetického 
pohybu 
*Tělocvičné pojmy 
*Komunikace v TV 
*Bezpečnost při 
sportování 
*Základy sportovních her 
míčové hry a pohybové 
hry, pohybová tvořivost a 
využití netradičního 
náčiní při cvičení, 
*Základy atletiky- rychlý 
běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj různých 
rychlosti, vytrvalosti, síly 
a pohyblivosti a 
koordinace pohybu  
*Základy gymnastiky – 
cvičení na nářadí a 
s náčiním odpovídající 
velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly 
*Vztah ke sportu – zásady 
jednání a chování – fair 
play 

 

*VDO - občan, 
občanská společnost a 
stát, respekt k identitám,   
zdroje konfliktů 
*MKV - lidské vztahy  
* ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí 
*ETV - interpersonální 
a sociální empatie. 

*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti, 
sebeovládání, řešení 
konfliktů. 
 

Prvouka 
Matematika 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
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*Zvládne základní kroky některých lidových tanců. 
*Seznámí se s dětským aerobikem. 
*Seznámí se s kondičním cvičením s hudbou. 
TV-3-1-05,  ZTV-3-1-01,  ZTV-3-1-02 
 



 

 116

4. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou. 
*Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění. 
*Zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s dětským 
aerobikem a kondičním cvičením s hudbou. 
*Dbá na správné dýchání. 
*Zná kompenzační a relaxační cviky. 
*Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových 
činností, tělocvičného nářadí a náčiní. 
*Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží. 
*Rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje. 
*Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě. 
*Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv. 
*Jedná v duchu fair-play. 
*Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech 
a soutěžích, vytváří varianty osvojených pohybových her, zhodnotí 
kvalitu pohybové činnosti spolužáka. 
*Umí přihrávat jednoruč a obouruč, driblink. 
*Učí se ovládat hru s basketbalovým míčem. 
*Nacvičuje střelbu na koš. 
*Nacvičuje přehazovanou. 
*Zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se jimi. 
*Je schopen soutěžit v družstvu. 
*Umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva. 
*Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a družstvo. 
*Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje. 
*Zná techniku hodu kriketovým míčkem. 
*Zná princip štafetového běhu. 
*Uběhne 300 m. 
*Umí skákat do dálky. 
*Nacvičí správnou techniku skoku z místa. 
*Umí šplhat na tyči. 
*Zvládne cvičení na žíněnce – kotouly vpřed a vzad s různým 
zakončením, napojované kotouly, stoj na hlavě apod. 

*Příprava ke sportovnímu 
výkonu 

*Zdravotně zaměřené 
činnosti 
*Cvičení během dne 
*Rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti 
*Jednoduché tanečky 
základy estetického 
pohybu 
*Tělocvičné pojmy 
*Komunikace v TV 
*Bezpečnost při 
sportování 
*Základy sportovních her 
míčové hry a pohybové 
hry, pohybová tvořivost a 
využití netradičního 
náčiní při cvičení 
*Základy atletiky- rychlý 
běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj různých 
rychlosti, vytrvalosti, síly 
a pohyblivosti a 
koordinace pohybu  
*Základy gymnastiky – 
cvičení na nářadí a 
s náčiním odpovídající 
velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly 
*Vztah ke sportu – zásady 
jednání a chování – fair 
play 

*VDO - občan, 
občanská společnost a 
stát, respekt k identitám, 
zdroje konfliktů 
*MKV - lidské vztahy, 
multikulturalita 
*EV – vztah člověka, 
k prostředí (prostředí a 
zdraví) 
*MVD – fungování a 
vliv médií ve 
společnosti 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí. 
*ETV - interpersonální 
a sociální empatie 
*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti, 
sebeovládání, řešení 
konfliktů. 
 

Vlastivěda 
Přírodověda 
Matematika 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
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*Provádí přitahování do výše čela na hrazdě, výmyk. 
*Umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze, 
roznožku, výskok do kleku a dřepu. 
*Provádí cvičení na švédské bedně roznožku, výskok do kleku a 
dřepu. 
*Provádí cvičení na švédské bedně. 
*Zdokonaluje se ve cvičení na ostatních nářadích – kruhy, žebřiny, 
lavičky apod. 
*Provádí kondiční cvičení s plnými míči. 
*Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti. 
*Respektuje zdravotní handicap. 
*Zná význam sportování pro zdraví. 
*Dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních 
akcích ve škole i v místě bydliště. 
*Dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími 
výsledky. 
TV-5-1-01, TV-5-1-02, TV-5-1-06, TV-5-1-08, TV-5-1-09 
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5. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou. 
*Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění. 
*Zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s dětským 
aerobikem a kondičním cvičením s hudbou. 
*Dbá na správné dýchání. 
*Zná kompenzační a relaxační cviky. 
*Zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových 
činností, tělocvičného nářadí a náčiní. 
*Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží. 
*Rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje. 
*Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě. 
*Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv. 
*Jedná v duchu fair-play. 
*Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech 
a soutěžích, vytváří varianty osvojených pohybových her, zhodnotí 
kvalitu pohybové činnosti spolužáka. 
*Umí přihrávat jednoruč a obouruč, driblink. 
*Učí se ovládat hru s basketbalovým míčem. 
*Nacvičuje střelbu na koš. 
*Nacvičuje přehazovanou. 
*Zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se jimi. 
*Je schopen soutěžit v družstvu. 
*Umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva. 
*Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a družstvo. 
*Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje. 
*Zná techniku hodu kriketovým míčkem. 
*Zná princip štafetového běhu. 
*Uběhne 400 m a 800 m. 
*Umí skákat do dálky. 
*Nacvičí správnou techniku skoku z místa. 
*Umí šplhat na tyči. 
*Zvládne cvičení na žíněnce – kotouly vpřed a vzad s různým. 
zakončením, napojované kotouly, stoj na hlavě apod. 

*Příprava ke sportovnímu 
výkonu 
*Zdravotně zaměřené 
činnosti 
*Cvičení během dne 
*Rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti 
*Jednoduché tanečky, 
základy estetického 
pohybu 
*Tělocvičné pojmy 
*Komunikace v TV 
*Bezpečnost při 
sportování 
*Základy sportovních her 
míčové hry a pohybové 
hry, pohybová tvořivost a 
využití netradičního 
náčiní při cvičení 
*Základy atletiky- rychlý 
běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj různých 
rychlosti, vytrvalosti, síly 
a pohyblivosti a 
koordinace pohybu 
*Základy gymnastiky – 
cvičení na nářadí a 
s náčiním odpovídající 
velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly 
*Vztah ke sportu – zásady 
jednání a chování – fair 
play 

*VDO - občan, 
občanská společnost a 
stát, respekt k identitám, 
zdroje konfliktů 
*MKV - lidské vztahy, 
multikulturalita 
*EV – vztah člověka 
k prostředí (prostředí a 
zdraví) 
*MVD – fungování a 
vliv médií ve 
společnosti 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí. 
*ETV - interpersonální 
a sociální empatie. 
*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti, 
sebeovládání, řešení 
konfliktů. 
 

Vlastivěda 
Přírodověda 
Matematika  
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Vlastivěda 
Přírodověda 
Matematika  
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
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*Provádí přitahování do výše čela na hrazdě, výmyk. 
*Umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze, 
roznožku, výskok do kleku a dřepu. 
*Provádí cvičení na švédské bedně. 
*Zdokonaluje se ve cvičení na ostatních nářadích – kruhy, žebřiny, 
lavičky apod. 
*Provádí kondiční cvičení s plnými míči. 
*Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti. 
*Respektuje zdravotní handicap. 
*Zná význam sportování pro zdraví. 
*Dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních 
akcích ve škole i v místě bydliště. 
*Dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími 
výsledky. 
TV-5-1-03, TV-5-1-04, TV-5-1-05, TV-5-1-07, TV-5-1-10, ZTV-5-
1-01, ZTV-5-1-02, ZTV-5-1-03  
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XI. PRACOVNÍ ČINNOSTI 
_______________________________________________________________________________ 
 
Charakteristika předmětu 
 
Obsahové vymezení 

Pracovní činnosti vedou žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Žáci si osvojují základní 
pracovní dovednosti a návyky, učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Pracovní činnosti připravují žáky 
k vytváření životní a profesní orientace. 
 
Časové vymezení předmětu 

Pracovní činnosti jsou na celém prvním stupni vyučovány jednu vyučovací hodinu týdně. 
 
Organizační vymezení předmětu 

Předmět se vyučuje ve třídě, na školní zahradě, v předzahrádce, školním hřišti a blízkém okolí školy. 
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Kompetence  Strategie  Metody, formy 

K učení 
- upřednostňujeme pestrost aktivit, které vycházejí z přístupu tvořivého 
vyučování  

- vyhodnocujeme činnost skupiny nebo jednotlivce  
- přistupujeme individuálně k jednotlivým žákům 
- podporujeme pokroky jednotlivých žáků 
- motivujeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení 
- učíme vybírat a využívat vhodné metody a formy vlastního fyzického rozvoje 

vedeme žáky k uvědomování si souvislostí mezi fyzickou a psychickou 
kondicí 

- vizuálně obrazná 
vyjádření 

- samostatná práce 
- skupinová práce 
- výklad 

Komunikativní 
- učíme žáky účinné mezilidské komunikaci 
- vytváříme vhodné prostředí pro skupinovou práci 

- skupinová práce 
- interpretace 

Pracovní 
- definujeme pravidla pro práci  
- umožníme poznávání vlastních schopností žáků 
- necháme žáka rozhodovat  
- vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům 
 

- hodnocení 
- sebehodnocení 

Sociální a personální 

 
 
 
 
 
 
 

K řešení problémů 

 
 
 
Občanská 

 
- pomáháme měnit role dětí ve skupině 
- navozujeme změnu složení skupin 
- vyžadujeme aktivní spolupráci ve skupině 
- pomáháme hodnotit podíl ostatních 
- vedeme žáky k pomoci slabšímu 
- spoluvytváříme a udržujeme pozitivní klima ve třídě 
- umožníme poznávání vlastních schopností dětí 
- necháme žáky rozhodovat 
 
- navozujeme problémové situace 
- usměrňujeme variantu řešení 
- pomáháme hodnotit situaci 
 
vyžadujeme plnění povinností žáků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- řešení problémů 
- samostatná práce 
- skupinová práce 
 
- vysvětlování 
 

 
 



 

 122

1. - 3. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 

 

Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru. 
*Pracuje podle slovního návodu nebo předlohy. 
*Umí stříhat textil a nalepit textilii, naučí se zadní steh, umí přišít  
knoflíky, jednoduchý textilní výrobek. 
*Umí montovat a demontovat stavebnici. 
*Zná základy péče o pokojové květiny – provádí pozorování. 
*Zhodnotí výsledky pozorování. 
*Zná základy společenského chování. 
*Umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat  
papír. 
*Dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru přírodní materiál. 
*Umí navlékat jehlu, udělat uzel, stříhat textil. 
*Dovede sestavovat stavebnicové prvky. 
*Zvládne otírání listů, zalévání, kypření, seje semena. 
připraví tabuli pro jednoduché stolování 
chová se vhodně při stolování 
ČSP-3-1-01  
ČSP-3-1-02 ČSP-3-2-01 
ČSP-3-3-01  
ČSP-3-3-02  
ČSP-3-4-01  
ČSP-3-4-02  
 
 

*Práce s  drobným materiálem –  
papír karton 
*Práce s  drobným materiálem -  

přírodniny 
*Práce s drobným materiálem – 
textil 
*Konstrukční činnosti – práce 
se   stavebnicemi 
*Pěstitelské činnosti – základní 
podmínky pro pěstování rostlin 
(i pokojových) 
*Pěstování ze semen v místnosti 
*základní vybavení kuchyně 
*výběr, nákup a skladování 
potravin 
*jednoduchá úprava stolu, 
pravidla správného stolování 
*technika v kuchyni – historie a 
význam 

*MuV -  lidské vztahy 
*VMEGS - Evropa svět 
nás zajímá 
*OSV - kreativita 
*VDO - občanská 
společnost a škola 
*EV - základní podmínky  
  života, ekosystémy 

Výtvarná výchova 
Prvouka 
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4. a 5. ročník 
Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo Průřezová témata Mezipředměto
vé vztahy 

Práce s drobným materiálem *MuV - kulturní 
diference 
*VMEGS -  Evropa a 
svět nás zajímá 

Matematika 
Přírodověda 
Vlastivěda 
Výtvarná výchova 

*Pracuje podle slovního návodu nebo předlohy; vytváří 
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních a 
netradičních materiálů. 
*Zná a užívá vhodné pomůcky, nástroje, náčiní s ohledem na 
materiál a rozpozná charakteristické vlastnosti materiálů. 
*Dokáže pracovat s různými materiály přírodními i 
technickými. 
*Udržuje pořádek, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. ČSP-5-1-01, ČSP-5-1-02, ČSP-5-1-03 , ČSP-5-1-04 

*Vlastnosti materiálu 
*Pracovní pomůcky a 
nástroje- funkce a použití 
*Jednoduché pracovní operace 
a postupy 
 

Konstrukční činnosti   

*Zvládá elementární dovednosti při práci se stavebnicemi a 
modely. 
*Tvořivě zvládá jednoduchou montáž a demontáž stavebnice, 
pracuje podle návrhu, předlohy, náčrtku. 
*Dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti práce. 
*Poskytne první pomoc při úrazu. ČSP-5-2-01  
ČSP-5-2-02  
ČSP-5-2-03  
 

*Stavebnice plošné, 
prostorové 
*Práce s předlohou 

*OSV - rozvoj 
schopností poznávání 
*EV- vztah člověka k 
prostředí 

Přírodověda 
Matematika 
 

Pěstitelské práce   

*Pozoruje a sleduje život v přírodě, výsledky zaznamenává a 
vyhodnocuje, pečuje o nenáročné rostliny doma i ve škole. 
*Aktivně se účastní pěstitelské činnosti. 
*Ošetřuje a pěstuje dle zásad nenáročné rostliny, seje semena 
užitkových i okrasných rostlin. 
*Vhodně volí pěstitelské pomůcky, nástroje a náčiní; poskytne 
první pomoc při úrazu. 
ČSP-5-3-01, ČSP-5-3-02 , ČSP-5-3-03 , ČSP-5-3-04  
 

*Základní podmínky pro 
pěstování rostlin 
*Půda a výživa rostlin 
*Pěstování pokojových rostlin 
*Rostliny okrasné a užitkové 
 

*OSV - seberegulace a 
sebeorganizace 
*EV - základní 
podmínky  
 života 

Přírodověda 
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Příprava pokrmů 
*Orientuje se v základním vybavení kuchyně  
*Připraví samostatně jednoduchý pokrm. 
*Dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování. 
*Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy 
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu 
v kuchyni. 
ČSP-5-4-01, ČSP-5-4-02, ČSP-5-4-03, ČSP-5-4-04 

*Základní vybavení kuchyně 
*Výběr, nákup a skladování 
potravin 
*Jednoduchá úprava stolu, 
pravidla správného stolování 
technika v kuchyni, historie. 

*OSV - sebeobsluha  
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F. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  
  
1. Obecné zásady: 
 - Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 
 - Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat  
  v učebních výkonech pro určitou indispozici. 
 -  Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, studenti, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a 
studentům plní vyživovací povinnost byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta. 
 - Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 
 
 
 
2. Hodnocení a klasifikace 

2.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností 
vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, 
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a 
přírodních jevů a zákonitostí, 
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
- kvalita výsledků činností, 
- osvojení účinných metod samostatného studia. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 
požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho 
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ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované 
intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. 
Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 
nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při 
vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 
korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a 
provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V 
ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a 
motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují 
závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků 
jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí 
učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované 
intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 
učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky 
ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby 
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 
 

2.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti. 
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: 
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- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
- kvalita výsledků činností, 
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 ( výborný) 
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané 
teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně 
ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní 
práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. 
Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně 
překonává vyskytující se překážky. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá 
získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují 
podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle 
udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se 
dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci 
překonává s občasnou pomocí učitele. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické 
poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. 
Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, 
materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s 
častou pomocí učitele. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické 
činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a 
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způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci 
učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. 
Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a 
měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané 
teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při 
práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si 
nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. 
Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se 
dopouští závažných nedostatků. 
 

2.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova. 
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke 
zdravotnímu stavu. 
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
- kvalita projevu, 
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je 
rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. 
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k 
nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním 
a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené 



 

 129

vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře 
estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. 
Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 
učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti 
a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a 
tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. 
Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou 
zdatnost. 

 
 
3. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat 

v učebních výkonech pro určitou indispozici. 
Podklady pro hodnocení  a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů 

a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy), kontrolními písemnými 
pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými 
pracovníky. 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, 
výtvorů. Písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu, takové práce 
oznámí vyučující žákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje. 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých 
obdobích. 

Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. 
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné 

pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škola sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák se 
znovu nepřezkušuje. 
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Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák 
dosáhl za celé klasifikační období. Přihlíží se k systematičnosti v práci žáka. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za 
příslušné období. Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 
 
Případy zaostávání žáků v učení  a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. 
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého 

pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 
Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení 

a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. 
 

 
4. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
1. Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení. 
 
2. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují 
doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby 
získávání podkladů. 
 
3. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
 
4. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž 
nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou 
vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. 
 
5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevycházím z prostého počtu 
chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 
 
6. Klasifikace byla provázena hodnocením, t. j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a 
nedostatky překonávat, 
 
7. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 
 
8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto 
jednostranného zdůrazňování chyb. 
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4.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
Stupeň 1 (výborný) 
 - ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
 - myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně 
 - je schopen samostatně studovat vhodné texty 
 - pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné 
 - je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
 - vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 
 - umí a používá kompenzační pomůcky 
 - pracuje spolehlivě s upraveným textem 
 - po zadání práce pracuje samostatně 
 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
 - v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
 - myslí logicky správně 
 - je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty 
 - pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 
 - je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
 - vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně-  
 - umí a dovede použít kompenzační pomůcky 
 - pracuje spolehlivě s upraveným textem  
 - po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 
 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
 - má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků 
 - myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v  logice se vyskytují chyby 
 - je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele 
 - pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 
 - je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele 
 - vyjadřuje se obtížně a nepřesně 
 - dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele 
 - pracuje spolehlivě s upraveným textem 
 - nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 
 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
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 - má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a  poznatků 
 - v myšlení se vyskytují závažné chyby 
 - je nesamostatný v práci s vhodnými texty 
 - práce v týmu se pouze  účastní, jeho působení je občas přínosné 
 - málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
 - jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 
 - kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami 
 - má velké obtíže při  práci s upraveným textem 
 - závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit 
 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
 - požadované poznatky si neosvojil 
 - samostatnost v myšlení neprojevuje 
 - je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele 
 - žák nepracuje pro tým 
 - správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen 
 - jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 
 - kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele 
 - s upraveným textem nedovede pracovat 
 - chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele  

4.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
Stupeň 1 (výborný) 
 - v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 
 - pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí 
 - jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný 
 - osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě 
 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
 - v činnostech aktivní, převážně samostatný 
 - úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady 
 - projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 
 - osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 
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Stupeň 3 (dobrý) 
 - v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní 
 - nevyužívá dostatečně své schopnosti  v individuálním a kolektivním projevu 
 - jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb 
 - jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele 
 - nemá aktivní zájem  o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 
 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
 - v činnostech je málo tvořivý, často pasivní 
 - rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé 
 - úkoly řeší s častými chybami 
 - dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 
 - projevuje velmi malý zájem a snahu   
 
 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
 - v činnostech je skoro vždy pasivní 
 - rozvoj schopností je neuspokojivý 
 - jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 
 - minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat 
 -  neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje 

 
 

5. Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 
 
Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí a žáků. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 
absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude 
absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 
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6. Celkové hodnocení 
 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
 
a) prospěl (a) s vyznamenáním, 
b) prospěl (a), 
c) neprospěl (a) 
d) nehodnocen (a). 
 
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení 
stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního 
hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky, 
 
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 
5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 
 
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 
prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 
 
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci 
prvního pololetí. 

 
 

7. Postup do dalšího ročníku 
 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem 
s výjimkou předmětů výchovného zaměření 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 to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 
 
 
Dodatečná zkouška 
Dodatečnou zkoušku koná žák: 
 - který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy 
tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce 
klasifikačního období za druhé pololetí. 
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 - který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy 
tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně 
vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník. 
 
 - který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu 
vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu. 
 
 
Přezkoušení 
 

Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů 
ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, 
může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. 
Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je nepřípustné. 
 
 
Opravná zkouška 

Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech. Termíny 
opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže 
k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší 
ročník.  Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně 
zákonného zástupce. Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je 
klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný. 

 
 

Komisionální přezkoušení 
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi 

krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
- 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, 
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání. 

 
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek 

přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek 
přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se 
žákovi vydá nové vysvědčení. 
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O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu 

přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 
Slovní hodnocení 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka 
ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka , které 
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 
k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, 
ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak 
zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
 
 
 
8. Sebehodnocení 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného 
uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou 
průběžně konfrontovány. Učitel a žák v pololetí a na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na 
výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro 
žáka motivační do dalšího období 

Pravidla pro sebehodnocení žáků: 
 
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 
2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. 
3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, 

hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 
4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: 
- co se mu daří 
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy 
- jak bude pokračovat dál 
 
5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale     má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační 

procesy a více aktivizovat žáka. 
7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 
- zodpovědnost 
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- motivace k učení 
- sebedůvěra 
- vztahy v třídním kolektivu. 
 
8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 
 

 
 
9. Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou 
souvislost, která ovlivňuje jejich výkon.  
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