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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 1 7 - 5  2 33 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 

Informatika Informatika Informatika - - - - - 1 1 - 1 - 2 1 

Člověk a jeho svět 
Člověk a 
jeho svět 

Prvouka 2 - 2 - 2 - - - - - 

11 

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

  
                      102 16 

Počet hodin v ročníku 21   21   24   26   26     
Maximální počet hodin v ročníku 22   22   26   26   26     

 
  



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. 

-    pomáhali žákům orientovat se v digitálním prostředí a vedli je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních 
technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života. 

  



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. 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence 
sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní; kompetence digitální. 
 

Kompetence digitální 

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

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

- žáky vede k ovládání běžně používaných digitálních 
zařízení, aplikací a služeb; učí žáky využívat je při učení i 
při zapojení do života školy a do společnosti; vede je 
k samostatnému rozhodování, které technologie pro jakou 
činnost či řešený problém použít  
 

- samostatná práce, praktické činnosti, 
objevování, 
 

- získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a 
sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají 
konkrétní situaci a účelu  
 

- učí žáky získávat, vyhledávat, kriticky posuzovat, 
spravovat a sdílet data, informace a digitální obsah, dohlíží 
na výběr postupů, způsobů a prostředků, které odpovídají 
konkrétní situaci a účelu  
 

- samostatná práce ve dvojicích či skupinách 
 
 

- vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé 
formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních 
prostředků  
 

- pomáhá vytvářet a upravovat digitální obsah, kombinuje 
různé formáty, a napomáhá vyjadřovat se za pomoci 
digitálních prostředků  
 

- práce ve skupině, experiment, problémová výuka,  
 

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

- motivuje k využívání digitální technologie, pomáhá 
zautomatizovat rutinní činnosti, vedoucí k zefektivnění a 
zjednodušení pracovních postupů  

 

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

- rozvíjí chápání významu digitálních technologií pro 
lidskou společnost 

- badatelské aktivity 



Kompetence digitální 

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

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

- dohlíží na předcházení situacím ohrožujícím bezpečnost 
zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho 
tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, 
rozvíjí komunikaci a sdílení informací v digitálním 
prostředí a motivuje k etickému jednání a chování 

- diskuse, heuristický rozhovor 
 

 
 

  



I. ČESKÝ JAZYK 

Časové vymezení předmětu 
Český jazyk má časovou dotaci v 1. ročníku 7 hodin týdně + 1 hodinu týdně z disponibilních hodin, ve 2. ročníku 7 hodin týdně + 1 hodinu týdně 
z disponibilních hodin, ve 3. ročníku 7 hodinu týdně + 1 hodinu týdně z disponibilních hodin, ve 4. ročníku 7 hodinu týdně, v 5. ročníku 5 hodin 
týdně + 2 hodiny týdně z disponibilních hodin. 

 
 
Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence digitální - vyhledáváme informace v různých digitálních 
zdrojích 
- v internetové jazykové příručce ověřujeme 
správný pravopis určitého jevu  
- posuzujeme důvěryhodnost informací, 
pravdivost tvrzení, odlišujeme emotivnost textů od 
faktů 
- ukládáme získané informace pro snadné 
znovuvyužití formou záložek nebo aplikací 

- samostatná práce 
- vyhledávání informací 
- spolupráce 
- sdílení 
- prezentace 

 
3. ročník 

 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Komunikační a slohová výchova 
*Využije digitální technologie při tvorbě vlastního sdělení 
*Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených 
s používáním digitálních technologií 
 

- písemný projev 
- technika psaní na klávesnici 
- úprava textu 
- čtení elektronického textu 



5. ročník   
 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Komunikační a slohová výchova 
*Využívá vybrané formy elektronické komunikace, respektuje pravidla bezpečného a zdraví 
neohrožujícího chování při elektronické komunikaci 
*vyhledá základní informace v doporučených digitálních zdrojích, porovná informace 
z různých zdrojů 
*Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, včetně textů elektronických 
*Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry, i v elektronické 
podobě 

 

- žánry písemného projevu 
- elektronická komunikace 
- elektronický formulář 
 



II. ANGLICKÝ JAZYK 

Časové vymezení předmětu 
Cizí jazyk má časovou dotaci v 1. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilních hodin, ve 2. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilních hodin, ve 3. 
ročníku 3 hodinu týdně, ve 4. ročníku 3 hodinu týdně, v 5. ročníku 3 hodin týdně. 
 
Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence digitální - vyhledává a přehrává výslovnost daného 
výrazu 
- využívá online editory s opravou gramatiky a 
pravopisu 
- pracuje s prostředky digitálních technologií, 
jako je interaktivní tabule, elektronická učebnice  

- činnostní učení 
- projektové učení 

 

 
5. ročník  

 
 

 

 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Psaní 
*Napíše jednoduché texty v elektronické podobě, vyplní osobní údaje do formuláře za použití 
klávesnice pro daný jazyk 

 

- práce s elektronickým  
 slovníkem 
- terminologie daného jazyka 
- elektronický formulář 



III. MATEMATIKA 
 
Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence digitální - vyhledáváme na internetu reálné údaje 
- získáváme data jako zdroj v různých 
aktivitách 
- používáme tabulky dat 
- vyhodnocujeme data 

- samostatná práce 
- práce ve dvojicích či skupinách 
- experiment, problémová výuka 
- diskuse 

 
 

5. ročník  

 
 
IV. INFORMATIKA 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
*Vyhledává, sbírá a třídí data i použitím digitálních technologií; posoudí úplnost dat s 
ohledem na řešený problém, chybějící data získá či vyhledá v doporučených zdrojích 
*Čte a sestavuje jednoduché tabulky i za pomoci digitálních technologií a vytváří diagramy 
 
Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
*Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky i s využitím digitálních 
technologií 

- doplnění údajů 
- uspořádání získaných dat 
- práce s daty 
 



_____________________________________________________________________________________ 

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.  

Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních 
technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke 
zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení praktických 
úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive počítači. Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak 
k porozumění zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání. 

Na prvním stupni základního vzdělávání si žáci prostřednictvím her, experimentů, diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech, 
jakými se dají data a informace zaznamenávat, a objevují informatické aspekty světa kolem nich. Postupně si žáci rozvíjejí schopnost popsat 
problém, analyzovat ho a hledat jeho řešení. Ve vhodném programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy. Informatika také společně s 
ostatními obory pokládá základy uživatelských dovedností. Poznáváním, jak se s digitálními technologiemi pracuje, si žáci vytvářejí základ pro 
pochopení informatických konceptů. Součástí je i bezpečné zacházení s technologiemi a osvojování dovedností a návyků, které vedou k prevenci 
rizikového chování. 

V průběhu základního vzdělávání žáci začínají vyvíjet funkční technická řešení problémů. Osvojují si časté testování prototypů a jejich postupné 
vylepšování jako přirozenou součást designu a vývoje v informačních technologiích. Zvažují a ověřují dopady navrhovaných řešení na jedince, 
společnost, životní prostředí. 
 
 

Časové vymezení předmětu 
Informatika má časovou dotaci ve 3. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilních hodin, 1 hodinu týdně ve 4. a 5. ročníku. 
 
 
 
Organizační vymezení předmětu 



 
Výuka probíhá v počítačové učebně na počítačích s myší. Některá témata probíhají bez počítače. V řadě činností preferujeme práci žáků ve 
dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem. Výuka je orientována 
činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje 
projektově, konstruuje své poznání. Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 systémovému přístupu při analýze situací a jevů světa kolem něj 
 nacházení různých řešení a výběru toho nejvhodnějšího pro danou situaci 
 ke zkušenosti, že týmová práce umocněná technologiemi může vést k lepším výsledkům než samostatná práce 
 porozumění různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich organizace 
 rozhodování na základě relevantních dat a jejich korektní interpretace, jeho obhajování pomocí věcných argumentů 
 komunikaci pomocí formálních jazyků, kterým porozumí i stroje 
 standardizování pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci 
 posuzování technických řešení z pohledu druhých lidí a jejich vyhodnocování v osobních, etických, bezpečnostních, právních, sociálních, ekonomických, 
environmentálních a kulturních souvislostech 
 nezdolnosti při řešení těžkých problémů, zvládání nejednoznačnosti a nejistoty a vypořádání se s problémy s otevřeným koncem 
 otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat. 



3. ročník 
 
Výstupy RVP  
Základy algoritmizace s robotickou hračkou 
Algoritmizace a programování 
*sestavuje a testuje symbolické 
  zápisy postupů  
*popíše jednoduchý problém, 
  navrhne a popíše jednotlivé  
  kroky jeho řešení   
*ověří správnost jím  
  navrženého  postupu či  
  programu, najde a opraví v  
  něm případnou chybu 
 
 
 
Základy algoritmizace 
Algoritmizace a programování 
*sestavuje a testuje symbolické 
  zápisy postupů  
*popíše jednoduchý problém, 
  navrhne a popíše jednotlivé  
  kroky jeho řešení   
*ověří správnost jím  
  navrženého  postupu či  
  programu, najde a opraví v  
  něm případnou chybu 
 

 
 
Výstupy ŠVP 
 
 
*sestaví postup pro  
  robota, aby došel k cíli   
  opraví chybný postup 
  pro robota  
*přečte postup pro robota  
  a rozhodne, do jakého  
  cíle dorazí  
*přečte postup pro robota  
  a rozhodne o jeho  
  startovní pozici  
*sestavuje různé postupy  
  ke stejnému cíli 
 
 
*přímo ovládá postavu a vede 
  ji k cíli krok za krokem  *vytvoří 
postup pro postavu 
  ke splnění úkolu  
* hledá různé postupy vedoucí 
  k cíli  
*hledá vhodný postup při 
  omezení nástrojů či počtu  
  kroků  
* posoudí, jestli daný postup  
  vede k splnění úkolu *rozpozná 
opakující se vzory,  
  kroky, postupy  

 
 
Učivo 
 
 
*Bee-bot: základní   
  ovládání  
*Hledání postupu k  
  zadanému cíli  
*Hledání nejkratší cesty *Více cest 
vede k cíli *Hledání koncového stavu 
*Hledání počátečního stavu *Čtení a 
psaní kódu *Tematické úlohy s 
  mezipředmětovými  
  aplikacemi 
 
 
 
 
*Přímé řízení postavy, čtení 
  a interpretace záznamu  
  pohybu  
*Pořadí a jeho plánování,  
  opakující se vzory, kroky,  
  postupy  
*Pravidla tvorby algoritmu, 
  omezení příkazů, počtu  
  kroků,  
* Stav postavy, změna  
  stavu nástrojem, dostupné  
  nástroje, řetězení nástrojů *Program 
a jeho vlastnosti, 



*vyhledá a opraví chybu v  
  postupu  
*používá posloupnost příkazů 

  jeho vytváření, vykonání, 
  úprava, oprava 

Ovládání digitálního zařízení 
Digitální technologie 
*najde a spustí aplikaci, pracuje 
  s daty různého typu 
*dodržuje bezpečnostní a jiná 
  pravidla pro práci s    
  digitálními technologiemi 

 
 
*pojmenuje jednotlivá  
  digitální zařízení, se kterými 
   pracuje, 
*vysvětlí, k čemu slouží 
*pro svou práci používá  
  doporučené aplikace,  
  nástroje, prostředí 
*edituje digitální text, vytvoří 
  obrázek 
*přehraje zvuk či video 
*uloží svoji práci do souboru, 
  otevře soubor 
*používá krok zpět, zoom 
*řeší úkol použitím schránky 
*dodržuje pravidla nebo  
  pokyny při práci s digitálním  
  zařízením 
 

 
 
*Digitální zařízení 
*Zapnutí/vypnutí   
  zařízení/aplikace 
*Ovládání myši 
*Kreslení čar, vybarvování 
*Používání ovladačů 
*Ovládání aplikací  
  (schránka, krok zpět   
  zoom) 
*Kreslení bitmapových  
  obrázků 
*Psaní slov na klávesnici 
*Editace textu 
*Ukládání práce do  
  souboru 
*Otevírání souborů 
*Přehrávání zvuku 

 



4. ročník 
 
 
Výstupy RVP  
Práce ve sdíleném prostředí 
Digitální technologie 
*najde a spustí aplikaci, pracuje 
 s daty různého typu 
*propojí digitální zařízení,   
  uvede možná rizika, která s  
  takovým propojením souvisejí 
*dodržuje bezpečnostní a jiná 
  pravidla pro práci s   
 digitálními technologiemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Výstupy ŠVP  
 
 
*uvede různé příklady využití 
  digitálních technologií v  
  zaměstnání rodičů 
*najde a spustí aplikaci,  
  kterou potřebuje k práci 
*propojí digitální zařízení a  
  uvede možná rizika, která s  
  takovým propojením  
  souvisejí 
*pamatuje si a chrání své  
   heslo, přihlásí se ke svému  
  účtu a odhlásí se z něj 
*při práci s grafikou a textem 
  přistupuje k datům i na  
  vzdálených počítačích a 
  spouští online aplikace 
*u vybrané fotografie uvede, 
  jaké informace z ní lze vyčíst 
*v textu rozpozná osobní  
  údaje 
*rozpozná zvláštní chování  
  počítače a případně přivolá  
  pomoc dospělého 
 
 
 

 
 
 
Učivo 
 
 
*Využití digitálních 
  technologií v různých 
  oborech 
*Ergonomie, ochrana  
  digitálního zařízení a 
  zdraví uživatele 
*Práce se soubory 
*Propojení technologií,  
  internet 
*Sdílení dat, cloud 
*Technické problémy a 
  přístupy k jejich řešení  
 (hlášení dialogových oken) 
*Uživatelské jméno a heslo 
*Osobní údaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základy robotiky se stavebnicí 
Algoritmizace a programování 
*sestavuje a testuje symbolické 
  zápisy postupů 
*popíše jednoduchý problém, 
  navrhne a popíše jednotlivé  
  kroky jeho řešení 
*v blokově orientovaném 
  programovacím jazyce sestaví 
  program; rozpozná opakující  
  se vzory, používá opakování 
  a připravené podprogramy 
*ověří správnost jím     
  navrženého postupu či  
  programu, najde a opraví v  
  něm případnou chybu 
 
Úvod do kódování a šifrování data informací 
Data, informace a modelování 
*popíše konkrétní situaci, určí,  
  co k ní již ví, a znázorní ji *vyčte informace z daného  
  modelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*sestaví robota podle návodu 
*sestaví program pro robota 
*oživí robota, otestuje jeho 
  chování 
*najde chybu v programu a  
  opraví ji 
*upraví program pro  
  příbuznou úlohu 
* pomocí programu ovládá  
  světelný výstup a motor 
*pomocí programu ovládá  
  senzor 
*používá opakování, události  
  ke spouštění programu 
 
 
 
*sdělí informaci obrázkem   
*předá informaci  
  zakódovanou pomocí textu či 
  čísel  
*zakóduje/zašifruje a  
  dekóduje/dešifruje text *zakóduje a 
dekóduje  
  jednoduchý obrázek pomocí 
  mřížky  
*obrázek složí z daných  
  geometrických tvarů či  
  navazujících úseček 
 
 

 
 
*Sestavení programu a  
  oživení robota 
*Ovládání světelného  
  výstupu 
*Ovládání motoru 
*Opakování příkazů 
*Ovládání klávesnicí –  
  události 
*Ovládání pomocí senzoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Piktogramy, emodži  
*Kód  
*Přenos na dálku, šifra 
*Pixel, rastr, rozlišení *Tvary, 
skládání obrazce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řešení problémů pomocí algoritmizace 
Algoritmizace a programování 
* popíše jednoduchý problém,  
   navrhne a popíše jednotlivé   
  kroky jeho řešení  
*upraví připravený postup pro  
  obdobný problém; ověří  
  správnost jím navrženého  
  postupu, najde a opraví v něm 
  případnou chybu  
*upraví připravený postup pro  
  obdobný problém; ověří  
  správnost jím navrženého  
  postupu, najde a opraví v něm 
  případnou chybu  
*rozhodne, jestli různé  
  algoritmy vyřeší stejný  
  problém 
 
 

 
*ovládá postavu pomocí  
  příkazů a vede ji k cíli 
*vytvoří postup pro postavu  
  ke splnění úkolu  
*hledá vhodný postup za  
  daných pravidel  
*posoudí, jestli daný postup  
  vede k splnění úkolu  
*vyhledá a opraví chybu v  
  postupu  
*vytváří různé postupy ke  
  splnění téhož úkolu  
*používá posloupnost příkazů *používá 
opakování příkazů *používá 
podprogramy 

 
*Relativní řízení postavy s  
  otáčením  
*Příkazy s  
  parametrem pro nastavení  
  vlastností postavy  
*Programování kreslení  
  geometrických útvarů  
*Vytváření a používání  
  procedur, jejich úpravy a  
  opravy  
*Řešení problémů  
  programováním 

 
 
 
 
 



5. ročník 
 
 
Výstupy RVP  
Úvod do práce s daty 
Informační systémy 
*uvede příklady dat, která ho  
  obklopují a která mu mohou  
  pomoci lépe se rozhodnout;  
  vyslovuje odpovědi na  
  základě dat  
*pro vymezený problém  
  zaznamenává do existující  
  tabulky nebo seznamu číselná 
  i nečíselná data 
 
 
 
 
Základy programování – příkazy, opakující se vzory 
Algoritmizace a programování 
*sestavuje a testuje symbolické 
  zápisy postupů  
*popíše jednoduchý problém,  
  navrhne a popíše jednotlivé  
  kroky jeho řešení  
*v blokově orientovaném  
  programovacím jazyce sestaví 
  program; rozpozná opakující 
  se vzory, používá opakování a 
  připravené podprogramy  
*ověří správnost jím  

 
 
 
Výstupy ŠVP  
 
 
 *pracuje s texty, obrázky a 
  tabulkami v učebních  
  materiálech  
*doplní posloupnost prvků *umístí data 
správně do  
  tabulky  
*doplní prvky v tabulce  
*v posloupnosti opakujících 
  se prvků nahradí chybný za 
  správný 
 
 
 
 
 
*v blokově orientovaném  
  programovacím jazyce  
  sestaví program pro ovládání  
  postavy  
*v programu najde a opraví  
  chyby  
*rozpozná opakující se vzory, 
  používá opakování, stanoví, 
  co se bude opakovat a 
  kolikrát  

 
 
 
Učivo 
 
 
*Data, druhy dat *Doplňování 
tabulky a  
  datových řad  
*Kritéria kontroly dat *Řazení dat v 
tabulce *Vizualizace dat v grafu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Příkazy a jejich spojování 
*Opakování příkazů  
*Pohyb a razítkování  
*Ke stejnému cíli vedou 
  různé algoritmy  
*Vlastní bloky a jejich  
  vytváření  
*Kombinace procedur 
 
 
  



  navrženého postupu či  
  programu, najde a opraví v  
  něm případnou chybu 
Úvod do informačních systémů 
Informační systémy 
*v systémech, které ho 
  obklopují, rozezná jednotlivé 
  prvky a vztahy mezi nimi 
 
Základy programování – vlastní bloky, náhoda 
Algoritmizace a programování 
*sestavuje a testuje symbolické 
  zápisy postupů  
*popíše jednoduchý problém, 
  navrhne a popíše jednotlivé  
  kroky jeho řešení  
*v blokově orientovaném  
  programovacím jazyce sestaví  
  program; rozpozná opakující  
  se vzory, používá opakování a  
  připravené podprogramy *ověří správnost jím  
  navrženého postupu či  
  programu, najde a opraví v 
  něm případnou chybu  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

*vytvoří a použije   
  nový blok  
*upraví program pro obdobný 
  problém 
 
 
*nalezne ve svém okolí  
  systém a určí jeho prvky  
*určí, jak spolu prvky souvisí 
 
 
*v blokově orientovaném  
  programovacím jazyce  
  sestaví program řídící  
  chování postavy 
*v programu najde a opraví  
  chyby 
*rozpozná opakující se vzory, 
  používá opakování, stanoví,  
  co se bude opakovat a  
  kolikrát  
*rozpozná, jestli se příkaz  
  umístí dovnitř opakování,  
  před nebo za něj  
*vytváří, používá a kombinuje 
  vlastní bloky  
*přečte zápis programu a  
  vysvětlí jeho jednotlivé  
  kroky  
*rozhodne, jestli a jak lze  
  zapsaný program nebo  
  postup zjednodušit 

 
 
 
 
 
 
*Systém, struktura, prvky,  
  vztahy 
 
 
 
*Kreslení čar  
*Pevný počet opakování *Ladění, 
hledání chyb *Vlastní bloky a jejich  
  vytváření  
*Změna vlastností postavy 
  pomocí příkazu  
*Náhodné hodnoty  
*Čtení programů *Programovací 
projekt 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Úvod do modelování pomocí grafů a schémat 
Data, informace a modelování 
*popíše konkrétní situaci, určí, 
  co k ní již ví, a znázorní ji  
*vyčte informace z daného  
  modelu 
 
 
Základy programování – postavy a události 
Algoritmizace a programování 
*sestavuje a testuje symbolické 
 zápisy postupů 
*popíše jednoduchý problém, 
  navrhne a popíše jednotlivé  
  kroky jeho řešení 
*v blokově orientovaném 
  programovacím jazyce sestaví 
  program; rozpozná opakující 
 se vzory, používá opakování 
 a připravené podprogramy 
*ověří správnost jím   
  navrženého postupu či  
  programu, najde a opraví v 
  něm případnou chybu 
 

*cíleně využívá náhodu při 
  volbě vstupních hodnot  
  příkazů 
 
 
*pomocí grafu znázorní  
  vztahy mezi objekty 
*pomocí obrázku znázorní jev *pomocí 
obrázkových modelů 
  řeší zadané problémy 
 
 
 
*v blokově orientovaném 
  programovacím jazyce  
  sestaví program pro řízení 
  pohybu a reakcí postav 
*v programu najde a opraví   
  chyby 
*používá události ke spuštění 
  činnosti postav 
*přečte zápis programu a  
  vysvětlí jeho jednotlivé  
  kroky 
*upraví program pro obdobný 
  problém 
*ovládá více postav pomocí  
  zpráv 

 
 
 
 
 
*Graf, hledání cesty *Schémata, 
obrázkové  
  modely  
*Model 
 
 
 
 
*Ovládání pohybu postav 
*Násobné postavy a   
  souběžné reakce 
*Modifikace programu 
*Animace střídáním  
  obrázků 
*Spouštění pomocí událostí 
*Vysílání zpráv mezi  
  postavami 
*Čtení programů 
*Programovací projekt 

 
 
 
 



V. PRVOUKA 
 
Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence digitální - vyhledávání doplňujících informací k učivu 
- ověřování faktů 
- hodnocení výsledků 
 

- samostatná práce  
- praktické činnosti, 
- objevování, 
- samostatná práce ve dvojicích 
-experiment, problémová výuka,  
- badatelské aktivity 
 

 
3. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 

Člověk a jeho zdraví 
*uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 
zdraví, dodržuje zásady zdravé práce s digitálními technologiemi 
Rozmanitost přírody 
*Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů, přístrojů i s využitím 
digitálních technologií 

- měření 
- plánování a zaznamenávání 
 

 
 
 
 
 
 
 



VI. PŘÍRODOVĚDA 
 
 

 

Časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu + 1 z disponibilních hodin ve 4. ročníku a 1 hodinu + 1 z disponibilních hodin v 5. ročníku 
týdně. 
 
. 
Kompetence Strategie Metody, formy 
Kompetence digitální - vyhledávání doplňujících informací k učivu 

- ověřování faktů 
- kritické hodnocení výsledků 
- vytváření prezentací, jednoduchých programů 

- samostatná práce  
- praktické činnosti, 
- objevování, 
- samostatná práce ve dvojicích či 
skupinách 
- experiment, problémová výuka,  
- badatelské aktivity 
- diskuse, heuristický rozhovor 
 

 
  



5. ročník 
 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 

 Člověk a jeho zdraví 
*Formuluje a dodržuje zásady zdravého a bezpečného přístupu k práci s digitálními   
technologiemi; rozezná nebezpečí v digitálním prostředí; vybírá informace,  které o sobě 
může zveřejnit 
Rozmanitost přírody 
*Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, 
  prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče, 
  atlasy a další doporučené zdroje včetně digitálních  
Lidé kolem nás 
*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), i při interakci 
v digitálním světě 
*Rozpozná ve svém okolí a v digitálním světě jednání a chování, která se už nemohou 
tolerovat 
 

- tvorba jednoduchých programů 
- popisování jednoduchých jevů 
- měření, plánování a zaznamenávání 
- pozorování 
 

 
  



VII. VLASTIVĚDA 
___________________________________________________________________________________ 

 
Časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu + 1 z disponibilních hodin ve 4. ročníku a 2 hodiny v 5. ročníku týdně. 
 
Kompetence Strategie Metody, formy 
Kompetence digitální - analyzování digitálních zdrojů, jejich 

porovnávání, kritické hodnocení a interpretace 
- osvojení dovedností 

- práce ve dvojicích  
- přiřazování 
- samostatná práce  
- poslech ukázky  
- dramatizace  
- vyhledávání na internetu 
 

 
 
 

5. ročník 
 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 

 - přiřazování 
- vyhledávání 

 
 
 
 
 
 



VIII. HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
Časové vymezení předmětu 

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

Kompetence Strategie Metody, formy 
Kompetence digitální - orientace v hudebním materiálu a analýza 

hudební skladby 
- pochopení hudebního díla v kontextu s jinými 
hudebními i nehudebními díly, dobou jejich vzniku 

- vyhledávání, shromažďování, třídění a 
porovnávání informací 
- ukázky, výukové programy 
 

 
5. ročník 

 
 
 
 
  

Výstupy RVP a ŠVP Učivo 
 

 *Využívá jednoduché akustické a elektronické hudební nástroje či vybrané hudební aplikace 
k jednoduché doprovodné hře.  
*Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby v její zvukové, případně i digitálně 
vizualizované podobě 
*Vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace 
s využitím dostupných akustických i elektronických hudebních nástrojů i hudebních aplikací 
*Využívá jednoduché akustické a elektronické hudební nástroje či vybrané hudební aplikace 
k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 
*Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby v její zvukové, případně i digitálně 
vizualizované podobě 
*Vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace 
s využitím dostupných akustických i elektronických hudebních nástrojů i hudebních aplikací 

- hudební doprovody 
- hudební hry 



IX. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence digitální - prohlížíme a vyhledáváme obrazový materiál 
- tvoříme vlastní databázi uměleckých děl 
- využíváme digitálních technologií 
 

- vyhledávání 
- skupinová práce 
- samostatná práce 
- ukázky 

 
3. ročník 
 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo 

 

*Vnímá objekty a situace různými smysly a pro jejich vizuální vyjádření nalézá různé 
prostředky a podle svých schopností s nimi pracuje 
*Vnímá a podle svých schopností interpretuje vizuálně obrazná vyjádření vlastní, svých 
spolužáků i vybraná umělecké díla 
*Komunikuje přímo a zprostředkovaně pomocí digitálních technologií obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která vytvořil, vybral nebo upravil 
 

- vizuální prostředky 
- vlastnosti, rozdíly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ročník 
 
Výstupy RVP a ŠVP Učivo 

 

*Při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na 
základě vztahů; kombinuje je v ploše i prostoru 
*Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě zrakového 
vnímání i vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 
*Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje různorodé prostředky. 
 *Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace; postupně si vytváří digitální portfolio vlastní tvorby. 
 

- jednoduchá úprava digitální fotografie 

 
  



X. TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence digitální - sledujeme a zaznamenáváme průběh činnosti 
- rozvíjíme orientační dovednosti 
- vyhledáváme významné sportovní osobnosti 
 

- sledování 
- ukládání dat 
- zaznamenávání dat 
- prezentace 

4. ročník  
 

 

 

 

 
 
 
 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

*Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky i s využitím 
digitálních technologií 
*Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole 
i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace i v digitálním prostředí 

 

- dlouhodobé sledování 
- měření 
- kompenzační cvičení 
- sledování, porovnávání a vyhodnocování 
 



IX. PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 
 

Kompetence Strategie Metody, formy 

Kompetence digitální - vyhledáváme a porovnáváme data 
- vytváříme a zpracováváme data 
- sdílíme data a komunikujeme pomocí online 
nástrojů 
- řešíme hygienu práce a údržbu zařízení 
- využíváme nástrojů 3D modelování nebo 
jednoduché simulační programy 

- práce s obrazem 
- zobrazování 
- předvádění 
- pozorování 

 
3. ročník  
 

 

 

 

 
 
 
 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

*Práce s drobným materiálem 
*Pracuje podle slovního návodu, předlohy i videonávodu 
 

- hra 
 



5. ročník 
  

 

 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Pěstitelské práce 
*Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování, 
které zaznamená i s využitím digitálních technologií a zhodnotí je 
 
Konstrukční činnosti 
*Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu i videonávodu 

 

- kvíz 
- tvorba návodů 


