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1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Město 

Touškov, ZŠMT 330/2022 , v platném znění  

(zkrácený název ŠVP ZV ZŠ a MŠ Město Touškov, ZŠMT 330/2022 ), v platném znění 

zpracovaný podle RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) 

PŘEDKLADATEL 

Název školy: 

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace 

 

Adresa školy:   Čemínská 296, Město Touškov, 330 33 

IČO:    750066057 

DIČ:   CZ750066057 

IZO ředitelství:  650 015 479 

 

Kontakty: 

 telefon:  377 922 312 

 fax:   377 921 101 

 e-mail:  zsmestotouskov@zsmestotouskov.cz 

 web:  www.zsmestotouskov.cz 

 

Ředitelka školy: 

Mgr. Bc.  Dagmar Mezerová 

Koordinátor ŠVP:  

Mgr. Michaela Kohoutová 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY 

Město Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov 330 33 

Kontakty: 

 telefon: 377 922 292 

 e-mail:  mutouskov@iol.cz 

 

PLATNOST DOKUMENTU 

 

Od 1. 9. 2022          Razítko školy: 

Podpis ředitelky školy:       

……………………………………………… 

mailto:mutouskov@iol.cz
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2.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1  Velikost a úplnost školy 

Organizace vznikla 1. ledna 2003 sloučením tří typů samostatných škol – mateřské, základní a 

praktické. Základní škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky, je spádovou školou pro 

přilehlé obce. Na druhý stupeň naší školy přicházejí také někteří žáci, kteří dokončili první 

stupeň v ZŠ Kozolupy a ZŠ Pňovany. Kapacita školy je zhruba 430 žáků. Žáci i pedagogové se 

stravují ve školní jídelně, která je umístěna u mateřské školy (vchod z Polní ulice). Ve škole 

také funguje školní družina pro žáky 1. stupně. 

2.2  Umístění školy 

Škola se nachází v centru obce. Jedná se o historickou budovu na Dolním náměstí a komplex 

budov na Čemínské ulici. V budově na Dolním náměstí se nachází část tříd 1. stupně, školní 

družina a třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Komplex budov na Čemínské ulici zahrnuje původní školu, novou přístavbu a budovu 

sportovní haly. Všechny tři budovy jsou propojené. Chodí sem část žáků 1. stupně a žáci 2. 

stupně. Zde se také nachází kancelář ředitelky celé organizace. 

 Součástí organizace je i mateřská škola, která sídlí v komplexu budov přístupných 

z Polní ulice. Součástí komplexu je i školní jídelna pro žáky ZŠ.  

2.3  Podmínky školy 

Ve škole se nacházejí odborné učebny: jazykové učebny, počítačové učebny, pracovna 

keramiky a výtvarné výchovy, gymnastická tělocvična, sportovní hala, v budově na Dolním 

náměstí se využívá podkrovní herna. Samozřejmostí jsou kmenové třídy vybavené výukovou 

technikou, kabinety učitelů, sborovna a sklady pomůcek. Ve všech budovách je kvalitní 

hygienické zázemí. Bezbariérový přístup včetně výtahu se nachází v nové budově na Čemínské 

ulici. 

2.4  Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor spojuje mladé i zkušené pedagogy. Většina pedagogů je kvalifikovaných, 

ostatní si doplňují vzdělání. Ve škole pracuje metodik prevence rizikového chování, výchovný 

poradce, koordinátor environmentální výchovy a koordinátor ICT.  
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2.5  Charakteristika žáků 

Žáci naší školy pocházejí z Města Touškova či přilehlých spádových obcí – většinou 

zemědělských oblastí. Zhruba 2 % žáků jsou žáci z minoritních etnik či cizinci. Jako z většiny 

jiných základních škol, tak i z naší školy odcházejí nadaní žáci do škol plzeňských nebo na 

víceletá gymnázia.  

2.6  Dlouhodobé projekty a spolupráce 

Významným partnerem je spolek PAPRSEK, který pravidelně již několik let organizuje pro 

žáky naší školy řadu tradičních akcí. Samozřejmostí je i spolupráce se zřizovatelem školy a 

dalšími místními organizacemi jako je TJ Sokol, dobrovolní hasiči atd. 

2.7  Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními 

partnery 

Zákonní zástupci mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době 

konzultačních hodin a třídních aktivů, popř. při dni otevřených dveří. Mají možnost informovat 

se o činnosti školy také prostřednictvím webových stránek školy a programu Bakalář. 

Spolupráci se zákonnými zástupci je třeba i nadále rozvíjet. 

Mezi další partnery, se kterými naše škola spolupracuje, patří Pedagogicko-

psychologická poradna Plzeň sever, Speciálně pedagogické centrum Plzeň, Odbor péče o dítě 

Nýřany, Policie ČR. 

 

Poznámka: 

Kdykoliv je v dokumentu ŠVP použito slovo žák, je tím automaticky myšlena i žákyně. 

Kdykoliv je použito slovo učitel, je tím automaticky myšlena i učitelka. 
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3.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO 

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

3.1  Zaměření školy 

„Příroda se bez člověka obejde, člověk bez přírody nikoli.“ 

Školní vzdělávací program naší školy vychází ze závazného dokumentu – Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zároveň má však svou profilaci – důraz na 

zdravý životní styl, který zahrnuje pohyb i soužití člověka s přírodou. Naším cílem není 

dosahování výjimečných sportovních výkonů, ale podpora takového životního stylu našich 

žáků, ve kterém zaujímá pravidelný pohyb a vztah k přírodě trvalé místo. 

Postupné naplňování obecných vzdělávacích cílů směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí. 

3.2  Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody, 

formy práce, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Strategie jsou 

uplatňovány všemi pedagogy. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované na úrovni předmětů 

jsou zaznamenány v charakteristice konkrétních předmětů.  

Vzdělávání je zajišťováno podle možností školy všemi formami, které umožňuje školský 

zákon a prováděcí předpisy z hlediska vyučovacího prostředí vzděláváním v prostorách školy i 

mimo ně, zejména na školách v přírodě, zotavovacích akcích ve zdravotně příznivém prostředí, 

výjezdech do zahraničí, exkurzích, vycházkách a dalších akcích souvisejících s výchovně 

vzdělávací činností školy. Podmínky, obsah a organizační zajištění mimoškolních akcí jsou 

konkretizovány v dílčích plánech pro tyto akce. 

Kompetence k učení 

 Učitelé formulují a zadávají úkoly tak, aby umožňovaly volbu různých postupů a žák 

tím v co největší míře organizoval vlastní učení sám. 

 Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, 

encyklopedie, denní tisk, zpravodajství) a k jejich ověřování v praxi.  

 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi.  

 Umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. 

  Podle svých schopností a dovedností se žáci zúčastňují různých soutěží a olympiád. 
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Kompetence k řešení problémů 

 Všichni učitelé se snaží vést výuku tak, aby byli žáci schopni rozpoznat problémovou 

situaci, nalézt vhodný způsob řešení a správnost řešení ověřit na příkladech z praxe.  

 Upozorňujeme žáky na problémy běžného denního života a společně hledáme řešení.  

 Tento proces je nejvíce uplatňován při praktických aktivitách, školních výletech, 

exkurzích, projektových dnech apod.  

 Snažíme se vést žáky také k tomu, aby se nenechali odradit případným neúspěchem.  

Kompetence komunikativní 

 Vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci nejen v průběhu vyučování, ale i 

v době mimo vyučování, o přestávkách či v průběhu školních akcí. 

 Učíme žáky vhodně argumentovat, obhajovat svůj názor a zároveň vyslechnout názory 

jiných. 

 Zadáváme žákům takové úkoly, aby byli úměrně svému věku schopni jasně formulovat 

své myšlenky.  

 Zároveň vedeme žáky k užívání odborné terminologie a názvosloví. 

Kompetence sociální a personální  

 Snažíme se vytvářet ve třídě příznivé sociální klima prostřednictvím třídnických hodin 

i dalších školních aktivit 

 Vedeme žáky ke spolupráci, dodržování pravidel týmové práce a oceňování práce i 

zkušeností jiných 

 Naší prioritou je snaha o to, aby všichni žáci zažili úspěch a dosáhli pocitu uspokojení 

ze své práce i sebe samého. 

 Zároveň však žáky učíme, jak se vyrovnat s případným neúspěchem. 

 Především při pohybových aktivitách se žáci setkávají s jednáním pod vlivem emocí, 

pomáháme jim tyto situace zvládat a řešit.  

 Důležitým bodem je také vzájemná tolerance. Zejména integrace žáků praktické školy 

a žáků prvního stupně do jedné budovy vychovává k toleranci již od útlého věku. Žáci 

se společně zúčastňují školních akcí, filmových představení, besed či sportovních 

soutěží. 

Kompetence občanské 

 Ve výuce reflektujeme společenské a přírodní dění, vedeme žáky k chápání a 

dodržování společenských norem a pravidel. 
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 Seznamujeme je s kulturním a historickým dědictvím naší země. 

 Ze zaměření školy je zřejmé, že velký důraz je kladen na environmentální výchovu.  

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k tomu, aby si uvědomovali důležitost znalosti pracovních postupů a 

plánování činností. 

 Učíme je správně volit a užívat materiály a nástroje. 

 Vyžadujeme dokončování prací v dohodnuté kvalitě a termínu. 

 Klademe důraz na bezpečnost práce a ochranu vlastního zdraví. 

 Pomáháme žákům v profesní orientaci. 

Kompetence digitální 

 Vedeme žáky k ovládání a praktickému používání digitálních zařízení, aplikací a služeb 

při učení i běžném životě. 

 Vedeme žáky k pochopení důležitost digitálních technologií v současném světě, 

využíváme názornosti a konkrétních příkladů vycházejících z běžného života. 

 Učíme žáky dodržovat pravidla bezpečnosti v kyberprostoru. 

 Vedeme je k dodržování autorských práv. 

 Vedeme žáky ke kritickému posuzování, ověřování a vyhodnocování informací 

Školní preventivní strategie 

Škola vytváří Preventivní program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový 

prvek v realizaci preventivních aktivit. Preventivní program je součástí školního vzdělávacího 

programu, je nejméně jednou ročně vyhodnocován. Spoluvytváří ho metodik prevence, podílí 

se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého 

problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti 

primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve 

škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního 

preventivního programu. 

Pedagogové se věnují v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních 

dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou 

diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, 

konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své 

třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace. 
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Klíčové vyučovací oblasti jsou: 

• oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické 

aspekty drog atd.)  

• oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, 

podmínky správné výživy, volný čas apod.)  

• oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, 

jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.)  

• oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, 

správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální 

kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.)  

• oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.)  

• oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, 

kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována při plánovaných akcích a v následujících 

předmětech: Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Přírodopis, Český 

jazyk, Výtvarná výchova, Tělesná výchova 

 

Koncepce domácí přípravy 

Cíl domácí přípravy: 

• procvičit si a zopakovat učivo 

• ověřit si úroveň pochopení učiva 

• ověřit si schopnost samostatně učivo aplikovat 

• rozvíjet schopnost samostatně se učit 

• rozvíjet smysl pro povinnost 

• naučit se organizovat a využívat čas 

• zpětná vazba pro učitele 

Formy domácí přípravy: 

• příprava pomůcek, učebnic a sešitů, cvičebního úboru a cvičební obuvi na výuku  

podle rozvrhu a instrukcí vyučujících 

• příprava na výuku – ústní 

o opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin, práce s mapou, tabulkami 

o příprava na písemné opakování a zkoušení 
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o příprava na ústní opakování a zkoušení 

o příprava referátů 

o příprava na besedy, diskuse aj. 

o čtení – na 1. stupni pravidelné hlasité čtení; od 2. do 9. ročníku četba doporučené 

literatury (výběr a počet přečtených knih doporučí vyučující a zároveň určí 

způsob zpracování záznamů o četbě) 

• příprava na výuku – písemná 

o podle zadání vyučujících (zadání domácích úkolů a jejich frekvence je v 

kompetenci vyučujícího) 

Kontrola a hodnocení domácí přípravy: 

splnění domácí přípravy je vyučujícím zkontrolováno: 

• kontrolou pomůcek 

• ústním ověřením znalostí a dovedností 

• kontrolou písemnosti 

• hodnocením splněného úkolu 

Vyučující kontrolou domácí přípravy vyhodnotí úroveň osvojení učiva, nechá žákům 

prostor na dotazy.  

Spolupráce s rodiči žáků: 

• podle svých možností zajistí svému dítěti vhodné zázemí podporující klidnou 

domácí přípravu 

• motivují své dítě k domácí přípravě na výuku 

3.3  Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními, potřebuje 

poskytnutí podpůrných opatření. 

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje 

škola bez doporučení školského poradenského zařízení na základě vypracovaného plánu 

pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze 

s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ). Na základě doporučení ŠPZ pro 

zpracováváme individuální vzdělávací plán (IVP). 
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Pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme vytvořit 

optimální podmínky, a proto úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, 

především Pedagogicko – psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem, 

Křesťanskou pedagogickou poradnou, kam se souhlasem rodičů doporučujeme naše žáky 

k odbornému vyšetření.  

Všem integrovaným žákům zajišťuje škola dostupné speciální pomůcky, školní potřeby 

včetně pracovních sešitů či listů, na základě doporučení ŠPZ žákům pomáhají asistenti 

pedagoga. Při vyučování je dbáno na individuální přístup k žákům, k dispozici je speciální 

pedagog. Pro žáky s tělesným postižením je zajištěn bezbariérový přístup v budově na 

Čemínské ulici.  

Vzděláváme také žáky s lehkým mentálním postižením. Tito žáci jsou vzděláváni 

formou skupinové integrace ve speciálních třídách (třídách pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami). Nižší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů, 

kterým pomáhají také asistenti pedagoga. Každého žáka vzděláváme s ohledem na jeho 

individuální možnosti, schopnosti, dovednosti. Na celkové klima má vliv nejen vstřícná 

atmosféra, ale i příjemné estetické prostředí, na jehož vytváření se podílejí i samotní žáci. 

V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, se výstupy minimální doporučené úrovně využijí pouze v 

případě podpůrných opatření od třetího stupně u žáků s lehkým mentálním postižením. 

Tyto výstupy minimální doporučené úrovně jsou součástí našeho ŠVP ve formě přílohy. 

Ve speciálních třídách vzděláváme i žáky se středně těžkým mentálním postižením 

podle ŠVP „Učení pro život“, který vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro základní 

školu speciální. 

Naším cílem je vytvořit prostředí vzájemného porozumění, akceptace a sounáležitosti 

mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky intaktními. Všichni žáci našeho 

zařízení tráví společný čas během oborových dnů, školních slavností a výletů, zájmových 

kroužků. 

Pravidla a průběh tvorby PLPP 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory 

s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly 



12 

 

osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a spolu s 

třídním učitelem organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným.  

Realizace PLPP 

Při uplatňování podpůrných opatření postupujeme od jednodušších typů intervence ke 

složitějším, postupně zapojujeme rodiče žáka, vycházíme z potřeb a limitů rodiny (čím méně 

funguje spolupráce s rodinou, tím více je nutné posilovat opatření na úrovni školy). 

Vyhodnocování PLPP 

Efektivita zvolené strategie úprav v práci se žákem se vyhodnocuje průběžně, pokud podpůrná 

opatření nevedou k úpravě vzdělávání žáka a k pozitivní změně, nejpozději do 3 měsíců je 

zákonnému zástupci doporučena návštěva školského poradenského zařízení.  

 

Základní postup: 

 

 provedeme diagnostiku žáka a specifikaci jeho obtíží (důvody k tvorbě PLPP) 

 stanovíme cíle PLPP (cíle, jakých chceme dosáhnout) 

 stanovíme konkrétní podpůrná opatření v oblasti metod výuky, organizace výuky, 

hodnocení žáka, používaných pomůcek a požadavků na organizaci práce ostatních 

učitelů 

 vymezíme podpůrná opatření v rámci domácí přípravy, formy a frekvence komunikace 

se zákonnými zástupci 

 vyhodnotíme účinnost PLP (naplnění cílů PLPP) 

 v případě nenaplnění cílů PLPP doporučíme k odbornému vyšetření 

 

Pravidla a průběh tvorby IVP 

IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce na základě doporučení školského poradenského zařízení a rozhodnutí o 

povolení vzdělávání žáka podle IVP vydaného ředitelkou školy. IVP má písemnou podobu. Při 

jeho zpracování se uvedou důvody vycházející z vyšetření žáka uvedené v doporučení ŠPZ, cíle 

a rozsah IVP, specifikace provádění podpůrných opatření, personální zajištění a formy 

spolupráce se zákonnými zástupci. 
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Realizace IVP 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou využívána podle 

přiznaného stupně podpory např: 

a) v oblasti metod výuky 

 respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

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

žákovi 

 důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

 respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí 

úkolů 

b) v oblasti organizace výuky 

 střídání forem a činností během výuky 

 využívání skupinové výuky 

 vložení krátké přestávky do výuky v případě doporučení 

 zkrácení výuky v případě doporučení 

Vyhodnocování IVP 

Naplňování IVP vyhodnocuje ŠPZ ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně. IVP může 

být během roku upravován podle potřeb žáka. 

Základní postup: 

 

 na základě rozhodnutí ŠPZ stanovíme cíle IVP (priority vzdělávání a dalšího rozvoje 

žáka) 

 stanovíme předměty, jejichž výuka je realizována podle IVP 

 stanovíme konkrétní podpůrná opatření v oblasti metod výuky, organizace výuky, 

úpravy očekávaných výstupů, úpravy obsahu vzdělávání, hodnocení žáka, používaných 

pomůcek a požadavků na organizaci práce ostatních učitelů 

 vymezíme podpůrná opatření v rámci domácí přípravy a formy a frekvence komunikace 

se zákonnými zástupci 

 je-li potřeba specifikovat, uvedeme podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, 

ve kterých jsou uplatňována podpůrná opatření 

 vyhodnocení účinnosti IVP ve spolupráci s ŠPZ, zákonnými zástupci  
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3.4  Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Naše škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Snažíme se využít potenciálu 

každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. 

Pro podporu nadání a mimořádného nadání využíváme podpůrná opatření podle 

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

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení školského 

poradenského zařízení na základě vypracovaného plánu pedagogické podpory (PLPP). 

Podpůrná opatření druhého až čtvrtého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 

poradenského zařízení (ŠPZ).  

Pravidla a průběh tvorby PLPP 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu.  

Realizace PLPP 

Cílem je prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace a vyhledávání souvislostí a vazeb. 

Jedná se o mírné úpravy ve vzdělávání, obohacování učiva nad rámec školního vzdělávacího 

programu podle charakteru nadání dítěte. 

Vyhodnocování PLPP 

Efektivita zvolené strategie úprav v práci se žákem se vyhodnocuje průběžně, pokud se 

podpůrná opatření prokážou jako nedostačující a je v nejlepším zájmu žáka uplatnit další 

postupy v rozvoji jeho nadání, je zákonnému zástupci doporučena návštěva školského 

poradenského zařízení.  

Základní postup: 

 provedeme diagnostiku žáka (důvody k tvorbě PLPP) 

 stanovíme cíle PLPP (cíle, jakých chceme dosáhnout) 

 stanovíme konkrétní podpůrná opatření v oblasti metod výuky, organizace výuky, 

hodnocení žáka, používané pomůcky a požadavky na organizaci práce ostatních učitelů 

 vyhodnotíme účinnost PLP (naplnění cílů PLPP), popř. doporučíme k odbornému 

vyšetření v ŠPZ 
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Pravidla a průběh tvorby IVP 

IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce na základě doporučení školského poradenského zařízení a rozhodnutí o 

povolení vzdělávání žáka podle IVP vydaného ředitelkou školy. IVP má písemnou podobu. Při 

jeho zpracování se uvedou důvody vycházející z vyšetření žáka uvedené v doporučení ŠPZ, cíle 

a rozsah IVP, specifikace provádění podpůrných opatření, personální zajištění a formy 

spolupráce se zákonnými zástupci. IVP může být zpracován pro kratší období než je jeden 

školní rok, může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

Realizace IVP 

Jako podpůrná opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané využíváme podle přiznaného 

stupně podpory např. 

 předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

 účast žáka na výuce jednoho nebo více předmětů ve vyšších ročnících nebo na jiné škole 

 obohacování vzdělávacího obsahu formou rozšiřování a prohlubování učiva 

 zadávání specifických úkolů, projektů 

 přípravu a účast na soutěžích 

 vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích 

předmětech. 

Vyhodnocování IVP 

Naplňování IVP vyhodnocuje ŠPZ ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně. IVP může 

být během roku upravován podle potřeb žáka. 

Základní postup: 

 

 na základě rozhodnutí ŠPZ stanovíme cíle IVP (priority vzdělávání a dalšího rozvoje 

žáka) 

 stanovíme předměty, jejichž výuka je realizována podle IVP 

 stanovíme konkrétní podpůrná opatření v oblasti metod výuky, organizace výuky, 

úpravy obsahu vzdělávání, hodnocení žáka, požadavky na organizaci práce ostatních 

učitelů 
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 vymezíme podpůrná opatření v rámci domácí přípravy a formy a frekvence komunikace 

se zákonnými zástupci 

 je-li potřeba specifikovat, uvedeme podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, 

ve kterých jsou uplatňována podpůrná opatření 

 vyhodnocení účinnosti IVP ve spolupráci s ŠPZ, zákonnými zástupci 

3.5  Průřezová témata 

Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 

1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Všechna 

průřezová témata nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání 

je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých 

průřezových témat. 

Průřezová témata zařazujeme do vzdělávacího procesu jednak formou integrace do 

jednotlivých předmětů (viz tabulky níže) a také je zahrnujeme do programu projektů, 

oborových dnů, lyžařského kurzu, školních výletů.  

 

Seznam používaných zkratek průřezových témat: 

 

• Osobnostní a sociální výchova     OSV 

• Výchova demokratického občana     VDO 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 

• Multikulturní výchova      MuV 

• Environmentální výchova      EV 

• Mediální výchova        MeV 

Seznam používaných zkratek vyučovacích předmětů: 

 

• Český jazyk    Čj      

• Anglický jazyk  Aj 

• Německý jazyk  Nj 

• Ruský jazyk   Rj      

• Matematika    M       

• Informatika    Inf        

• Člověk a jeho svět  Čljs 
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• Hudební výchova  Hv 

• Výtvarná výchova  Vv 

• Tělesná výchova  Tv 

• Pracovní činnosti  Pč 

• Výchova k občanství Vko 

• Fyzika   F 

• Chemie   CH 

• Přírodopis   Př 

• Zeměpis   Z 

• Výchova ke zdraví  VkZ 

• Finanční gramotnost Fgr 

• Člověk v ohrožení  Člo 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA EV 

 INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 

Tematické 

okruhy 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Vztah člověka k 

prostředí 
Čljs  Čljs Čljs 

Čljs 

Pč 

Pč 

F 

Vko 

F F 
F 

Vko 

Ekosystémy 
 

 
 Čljs Čljs Vv Př Př  Př 

Základní 

podmínky života 
  Čljs   Př  Ch 

Ch 

Př 

Z 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

    Čljs F 

F 

D 

Člo 

F 

Z 

F 

Př 

Ch 

Z 

Fgr 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH VMEGS 

 INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 

Tematické 

okruhy 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Evropa a svět nás 

zajímá 
 

Vv 

 

Vv 

Aj 

Vv 

Hv 

Aj 

Čljs 

Vv 

Hv 

Čljs 

Aj 

Aj 

F 

 

Aj 

Z 

Rj 

Nj 

Člo 

Aj 

Čj 

Aj 

Čj 

Fgr 

Objevujeme 

Evropu a svět 
   Čljs Čljs 

Vv 

 

 

Vv 

Z 

D 

Vv 

Hv 

Rj 

Vv 

 

Jsme Evropané    Čljs Čljs   
 

 

Z 

Vko 

Rj 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VDO 

 
INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 

Tematické 

okruhy 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Občanská 

společnost a 

škola 

Čljs Čljs     F   

Občan, občanská 

společnost 

a stát 

  Čljs Čljs  Vko  D Vko 

Formy 

participace 

občanů 

v politickém 

životě 

   Čljs  Vko  Vko Vko 

Princip 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování 

   Čljs Čljs D   
Vko 

Z 

Pozn. Ve Vv žáci 6., 7., 8., a 9. ročníku průběžně plní výtvarné úkoly vyplývající z aktuálních záměrů školy a spolupráce s městským úřadem – 

tematický okruh – občanská společnost a škola. 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA MUV 

 INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 

Tematické 

okruhy 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Kulturní 

diferenciace 
    Čljs 

D 

Vv 

D 

Vko 
  

Lidské vztahy Čljs     

Vko 

Čj 

 

Člo Vko  

Etnický původ    Hv    

Z 

Př 

Vko 

D 

Multikulturalita      Aj   Vko 

Princip 

sociálního smíru 

a solidarity 

   Čljs Čljs   Vko  
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA MEV 

 INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 

Tematické 

okruhy 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Kritické čtení a 

vnímání 

mediálních 

sdělení 

  Čj Čj Čj    
D 

Vko 

Interpretace 

vztahu 

mediálních 

sdělení a reality 

   Čj     

Vko 

 

 

Stavba 

mediálních 

sdělení 
     Čj    

Vnímání autora 

mediálních 

sdělení 
      Vko  Čj 

Fungování a vliv 

médií ve 

společnosti 
    

Čj 

 
 

Vko 

Člo 
Pč  

Tvorba 

mediálního 

sdělení 

 

    Vv    Čj 

Práce 

v realizačním 

týmu 
  

Čj 

Vv 

Čj 

Vv 

Čj 

Vv 
  Pč Čj 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV 

 INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 

Tematické 

okruhy 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

OSOBNOSTNÍ 

ROZVOJ 

 

Rozvoj 

schopností 

poznávání 

Čj 
Čj 

Čljs 

Čj 

Čljs 

Čj 

Čljs 

 

Čj 

Čljs 

 

F 

Vv 

Člo 

Rj 

Čj 

F 

Vko 

Rj 

Čj 

Fgr 

Rj 

Sebepoznání 

a sebepojetí 
  Čj     Pč Vv 

Seberegulace 

a sebeorganizace 

Tv 

Pč 

Tv 

Pč 

 

Tv 

Pč 

Pč 

Tv 

Pč 

Tv 
Tv Tv 

Tv 

Vko 
Tv 

Psychohygiena     Hv   
Vkz 

Vko 
Hv 

Kreativita 

 

Pč 

Vv 

 

 

 

Pč 

Vv 

 

Pč 

Vv 

 

Čj 

Pč 

Vv 

 

Čj 

Pč 

Vv 

Vv 

D 

 

Vv 

 

Vv 

Hv 

Čj 

Vv 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 

Tematické 

okruhy 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

SOCIÁLNÍ 

ROZVOJ 
 

Poznávání lidí Čljs  Čljs Čljs  Tv Čj 
Vv 

Vko 
 

Mezilidské 

vztahy 
  Čj Čj Čj 

Vv 

Čj 

Vv 

Vko 

Vko 

D 
 

Komunikace   
Aj 

Čj 

Aj 

Čj 

Aj 

Čj 

Aj 

 

 

Aj 

 
Aj 

Aj 

Čj 

Pč 

Kooperace a 

kompetice 
Tv 

Tv 

 

Tv 

 

Tv 

 
Tv 

Tv 

 
Tv 

Tv 

Pč 
Tv 

MORÁLNÍ 

ROZVOJ 
 

Řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

       
D 

Pč 
 

Hodnoty, 

postoje, 

praktická etika 

Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv 
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4.  UČEBNÍ PLÁN 

4.1  Učební plán - 1. Stupeň 

Vzdělávací  

oblast 

Vyučovací  

předmět 

Ročník 
Součet 

za 

předmět 

Součet 

za  

oblast 

DČD  

1.  2. 3. 4.  5.    

Jazyk  

a jazyková 

komunikace 

Český jazyk  

a literatura 
9 

(7+2) 

9 
(7+2) 

9 
(7+2) 

7 
(6+1) 

7 
(6+1) 

41 

(33+8)  
53 

(44+9) 

8 

Anglický jazyk 
1 

(+1) 

1 
(+1)  

3 3 
4 

(3+1) 

12 

(9+3) 
3 

Matematika 

a její aplikace 
Matematika 4 

5 
(4+1) 

5 
(4+1) 

5 
(4+1) 

5 
(4+1) 

24 

(20+4) 

24 

(20+4) 
4 

Informatika Informatika - -  - 1 1 2 2 - 

Člověk a jeho 

svět 

Člověk a jeho 

svět 
2 2 

3 
(2+1) 

2 3 
12 

(11+1) 

12 
(11+1) 

1 

Umění 

a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

12 

- 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 7 - 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 - 

Člověk  

a svět práce 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 5 - 

Celková hodinová dotace 21 22 25 24 26 118 118 16 

Maximální týdenní dotace 22 22 26 26 26 

  Minimální týdenní dotace 18 18 22 22 22 

Disponibilní časová dotace celkem 3 4 3 3 3  16 
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4.2  Poznámky k učebnímu plánu – 1. stupeň 

• Vzdělávací oblast – vzdělávací oblast dle RUP 

• Vyučovací předmět – zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

• Součet za předmět – týdenní hodinová dotace daného předmětu posílená v některých 

předmětech o DČD 

• Součet za oblast – týdenní hodinová dotace dané oblasti posílená v některých 

předmětech o DČD 

• DČD – disponibilní časová dotace 

Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 

16 hodin. V případě žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními využíváme disponibilní 

časovou dotaci k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče.  

Učební plán s využitím disponibilní časové dotace pro předměty speciálně pedagogické 

péče je vždy uveden v IVP jednotlivého žáka. 

• Celková hodinová dotace – týdenní hodinová dotace v daném ročníku (Celková 

povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeň základního vzdělávání na 118 

hodin) 

• Maximální týdenní dotace – maximální týdenní hodinová dotace pro daný ročník dle 

RUP 

• Minimální týdenní dotace – minimální týdenní hodinová dotace pro daný ročník dle 

RUP 
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4.3  Učební plán – 2. stupeň 

Vzdělávací  

oblast 

Vyučovací  

předmět 

Ročník 
Součet 

za 

předmět 

Součet  

za  

oblast 
DČD  

6. 7. 8. 9.    

Jazyk  

a jazyková 

komunikace 

Český jazyk  

a literatura 

5 
(4+1) 

4 
 

4 
(3+1) 

5 
(4+1)  

18 
(15+3) 

36 
(27+9) 

3 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 - 

 
Další cizí jazyk 

(Německý/Ruský) 
- 2 2 2 

6 
 

-  

Matematika 

a její aplikace 
Matematika 

5 
(4+1) 

5 
(3+2) 

5 
(4+1) 

5 
(4+1) 

20 
(15+5) 

20 

(15+5) 
5 

Informatika Informatika 
1 
 

1 
1 
 

1 4 4 - 

Člověk a společnost 

Dějepis 1 2 2 
2 

(1+1) 
7 

(6+1) 
11 

(10+1) 
1 

Výchova  

k občanství 
1 1 1 1 4 

Člověk 

a příroda 

Fyzika 
2 

(1+1) 
1 

2 
(1+1) 

2 
(1+1) 

7 
(4+3) 

24 
(20+4) 

3 

Chemie - - 2 2 4  - 

Přírodopis 2 2 
2 

(1+1) 
1 

7 
(6+1) 

 1 

Zeměpis 2 2 1 1 
6 
 

- 

Umění 

a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

9 

 -  

Výtvarná 

výchova 
2 1 1 1 5  -  

Člověk 

 a zdraví 

Tělesná výchova 3 
3 

(2+1) 
2 2 

10 
(9+1) 

13 
(10+3) 

1 

Výchova  

ke zdraví 
-  - 1 - 1  - 

Zdravotní a 

kondiční TV 
- - 

1 
(0+1) 

 
- 

1 
(0+1) 

1 

Člověk v 

ohrožení 
- 

1 
(0+1) 

 
- - 

1 
(0+1) 

1 

Člověk  

a svět práce 
Pracovní činnosti 1 1 1 

1 
(+1) 

 

4 
(3+1) 

4 
(3+1) 

1 

 
Finanční 

gramotnost 
   

1 
(0+1) 

 

1 
(0+1) 

1 
(0+1) 

1 

Celková hodinová dotace 29 30 32 31 122 122 18 

 Maximální týdenní dotace  30 30 32 32 

 Minimální týdenní dotace 28 28 30 30 

Disponibilní časová dotace celkem 4 4 5 5  18 
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4.4  Poznámky k učebnímu plánu – 2. stupeň 

• Vzdělávací oblast – vzdělávací oblasti dle RUP 

• Vyučovací předmět – zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

• Součet za předmět – týdenní hodinová dotace daného předmětu posílená v některých 

předmětech o DČD 

• Součet za oblast – týdenní hodinová dotace dané oblasti posílená v některých 

předmětech o DČD 

• DČD – disponibilní časová dotace 

Disponibilní časová dotace je vymezena pro 2. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 

18 hodin. 

V případě žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními využíváme disponibilní časovou 

dotaci k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče. Učební plán s využitím 

disponibilní časové dotace pro předměty speciálně pedagogické péče je vždy uveden 

v IVP jednotlivého žáka. 

• Celková hodinová dotace – týdenní hodinová dotace v daném ročníku (Celková 

povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 2. stupeň základního vzdělávání na 122 

hodin) 

• Maximální týdenní dotace – maximální týdenní hodinová dotace na daném stupni 

základního vzdělávání dle RUP 

• Minimální týdenní dotace – minimální týdenní hodinová dotace na daném stupni 

základního vzdělávání dle RUP 

4.5  Poznámky ke vzdělávacím oblastem 

Jazyk a jazyková komunikace 

• vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech 

ročnících základního vzdělávání (vyučovací předmět český jazyk a literatura) 

• vzdělávací obsah vzdělávacího oboru anglický jazyk je realizován na 1. i 2. stupni 

základního vzdělávání, výuka začíná od 1. ročníku  

• další cizí jazyk – výuka dalšího cizího jazyka probíhá od 7. ročníku v hodinové dotaci 

2 hodiny týdně. Nabízíme ruský, německý, v odůvodněných případech žáci prohlubují 
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znalosti z anglického jazyka. Žák si volí jeden jazyk a pokračuje v něm až do 9. ročníku. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším 

zájmu žáka – cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru cizí jazyk 

Matematika a její aplikace 

• vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech 

ročnících základního vzdělávání (předmět matematika) 

Informatika 

• vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informatika je realizován na 1. i 2. stupni 

základního vzdělávání (předmět informatika) 

Člověk a jeho svět 

• vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech 

ročnících 1. stupně základního vzdělávání (předmět člověk a jeho svět) 

Člověk a společnost 

• vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Dějepis a Výchova k občanství je realizován na 

2. stupni základního vzdělávání (předmět dějepis, výchova k občanství) 

Člověk a příroda 

• vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis je 

realizován na 2. stupni základního vzdělávání (předměty fyzika, chemie, přírodopis, 

zeměpis)   

Umění a kultura 

• vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Hudební výchova a Výtvarná výchova je 

realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (předměty hudební výchova a 

výtvarná výchova) 

Člověk a zdraví 

• vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován na 2. stupni 

základního vzdělávání (předmět Výchova ke zdraví) 

• vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví na 1. stupni základního 

vzdělávání je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (předmět Člověk a jeho 

svět) 

• vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících 

základního vzdělávání (předmět Tělesná výchova) 
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• vzdělávací obsah předmětu Člověk v ohrožení vychází z výstupů předmětů VKZ, Z, Př, 

které se váží k mimořádným událostem, poskytování první pomoci, pobytu v přírodě. 

• základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 

vyučovacích hodin. Očekávané výstupy jsou splněny v 2. období 1. stupně.   

Člověk a svět práce 

• vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován ve všech 

ročnících základního vzdělávání (předmět pracovní činnosti) 



Český jazyk 
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5. UČEBNÍ OSNOVY 

Název vyučovacího předmětu: 

5.1  Český jazyk a literatura 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. 

Hodinová dotace: 

• 1. ročník – 9 hodin 

• 2. ročník – 9 hodin 

• 3. ročník – 9 hodin 

• 4. ročník – 7 hodin 

• 5. ročník – 7 hodin 

• 6. ročník – 5 hodin 

• 7. ročník – 4 hodiny 

• 8. ročník – 4 hodiny 

• 9. ročník – 5 hodin 

 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Obsahem předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura a souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty 

stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro 

vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve 

všech dalších oborech.  

 

3. Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá vždy v kmenové učebně. V početných třídách jsou žáci děleni do skupin. Jednou 

z důležitých forem při naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, divadelních 

představení, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních 

dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky.  
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Předmět je úzce spjat s dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a 

Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), hudební výchovou 

(lidová slovesnost, melodrama, písničkáři) 

 

4. Začlenění průřezových témat 

V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: 

1. ročník – OSV  

2. ročník – OSV  

3. ročník – OSV, MeV  

4. ročník – OSV, MeV 

5. ročník – OSV, MeV 

6. ročník – MuV, EV, OSV, Mev, 

7. ročník – EV, OSV 

8. ročník – MuV, OSV, VMEGS, EV 

9. ročník - MuV, OSV, MV, VMEGS 

Pozn: Podrobné rozpracování – viz. tabulka průřezových témat. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura využíváme pro utváření a rozvoj klíčových 

kompetencí tyto strategie: 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování 

 předkládáme žákům možnosti používat osvojené dovednosti z jazykového vzdělávání i 

v jiných oblastech 

 oceňujeme individuální pokrok každého žáka 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí mluvnické jevy  

 vedeme žáky k tomu, aby uměli nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení 

 vedeme žáky k samostatnému řešení úkolů a k vyvozování správných závěrů 

Kompetence komunikativní 

 zajímáme se o názory a zkušenosti žáků 

 vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení písemnou i ústní formou 

 vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci  
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 vedeme žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků 

Kompetence sociální a personální 

 na příkladech děl domácí i světové literatury vedeme žáky k akceptování odlišných 

postojů a názorů 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali vhodným způsobem požádat o pomoc 

 umožňujeme žákům prezentovat výsledky jejich práce 

Kompetence občanské: 

 ve výuce reflektujeme společenské i přírodní dění 

Kompetence pracovní 

 učíme žáky využívat různé studijní materiály a zdroje 

 vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech 

Kompetence digitální 

 žák respektuje společná pravidla při práci s PC technikou 

 žák získává informace o spisovatelích, básnících, jejich literárních dílech a žánrech 

 žák získává informace o pravopisných jevech 

 žák sdílí a využívá digitální obsah v souvislosti s autorskými právy 

 žák zaznamenává pomocí digitálních technologií svá vystoupení, výsledky svých prací 

 žák si osvojuje dovednost psát emaily oficiálního charakteru 

 žák volí jazykové prostředky vzhledem ke komunikační situaci a vzhledem k adresátovi 

 vedeme žáky k osvojení běžně využívaných digitálních zařízení a aplikací a jejich 

využívání při učení: psaní slohových útvarů ve Wordu, jazykové příručky a slovníky on 

– line, audioknihy, divadelní a filmová zpracování YouTube 

 učíme žáky vyhledávat a kriticky posuzovat informace: česká a světová literatura, autoři 

a literární směry: Google, Wikipedie 

 umožňujeme žákům vyjadřovat se za pomoci digitálních prostředků: psaní textu ve 

Wordu 
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Vzdělávací obsah: 

1. stupeň 

Český jazyk a literatura 
 

1. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák: 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i  

  mimoškolních situacích 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, 

kontroluje vlastní písemný projev 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý 

  příběh 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu a nahlas 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, 

podstatné informace zaznamenává 

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 

fakta 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního 

  záměru 
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ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle 

komunikační situace 

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo 

písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

 

2. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák: 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky 

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem 

souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, 

vlastnost 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen,  

přídavných jmen a sloves 

ČJL-3-1-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 

výrazy 

ČJL-3-1-07  textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 

jazykové i zvukové prostředky 

ČJL-3-1-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po 

obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, ú/ů, bě, vě, vě, 

mě – mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických 

případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a 

slova vícevýznamová 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 



Český jazyk 

 

36 

 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky 

správných tvarech ve svém mluveném projevu 

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici 

označuje základ věty 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

 

3. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák: 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené 

věku 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních 

vyprávění 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých  

  schopností 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na 

dané téma 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární 

pojmy 
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1. STUPEŇ 1. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-3-1-01 

Žák: 

▪ čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti  

▪ Přípravná cvičení sluchová a zraková 

▪ Správné čtení slabik a uvědomělé čtení 

snadných slov a krátkých vět se zřetelnou 

spisovnou výslovností 

▪ Hlasité a tiché čtení ukázek ze Slabikáře, 

čítanek a časopisů 

 

ČJL-3-1-02 

▪ porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

▪ Komunikační situace-pozdrav, oslovení, 

poděkování 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Rozvoj 

schopnosti poznávání 

ČJL-3-1-03 
▪ respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  ▪ Zdvořilostní obraty 

▪ Základní formy společenského styku 
 

ČJL-3-1-05 

▪ v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči  

▪ Rozvíjení znělého hlasu, artikulování, 

srozumitelné mluvení 

▪ Plynulé spojování slabik a slov, výslovnost 

délky hlásek 

▪ Nácvik přiměřeného tempa řeči a správného 

dýchání 

 

ČJL-3-1-07 
▪ na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev  ▪ Sdělování krátkých zpráv 

▪ Krátké mluvené projevy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČJL-3-1-08 

▪ zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním ▪ Základní hygienické návyky: sezení, držení 

tužky, umístění sešitu a jeho sklon, hygiena 

zraku 

 

ČJL-3-1-09 

▪ píše správné tvary písmen a číslic, spojuje písmena i 

slabiky, kontroluje vlastní písemný projev  

▪ Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování 

ruky k psaní a kresebné cviky velkých tvarů 

▪ Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, 

oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky) 

▪ Orientace v liniatuře, individuální použití 

pomocné liniatury 

▪ Osvojování písmen, slabik, slov 

▪ Psaní krátkých slov a jednoduchých vět 

▪ Opisování podle předlohy, přepisování, diktát, 

autodiktát 

▪ Vytváření základů rukopisu: čitelnost, 

úhlednost a celková úprava písemného projevu 

 

ČJL-3-1-11 
▪ seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle 

nich jednoduchý příběh 

▪ Spojování obsahu textu s ilustracemi  

Jazyková výchova 

ČJL-3-2-01 

Žák: 

▪ rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na 

hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 

▪ Rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky z 

hlediska potřeb čtení a psaní 

▪ Poznávání písmen abecedy ve vztahu jim 

odpovídajícím hláskám 

▪ Písmeno malé, velké, tištěné a psané 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ Tečka, čárka, středník, dvojtečka, otazník, 

vykřičník, pomlčka, uvozovky 

ČJL-3-2-08 
▪ odůvodňuje a píše: velká písmena na začátku věty a 

v typických případech vlastních jmen osob a zvířat 

▪ Psaní velkých počátečních písmen vlastních 

jmen a prvního slova věty 
 

Literární výchova 

ČJL-3-3-01 

Žák: 

▪ čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 

literární texty přiměřené věku 

 

▪ Reprodukce literárních textů pro děti a mládež 

▪ Přednes říkadel a krátkých básní 

 

ČJL-3-3-02 

▪ vyjadřuje své pocity z přečteného textu ▪ Práce nad literárním textem nebo knihou – 

poznávání pohádkových postav a seznámení s 

postavami povídky ze života dětí 

 

ČJL-3-3-03 

▪ rozlišuje verše, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění  ▪ Literární pojmy a výrazy: říkadla, 

rozpočitadla, hádanka, pohádka, báseň, 

loutkové divadlo, maňáskové divadlo, 

spisovatel, kniha, časopis, ilustrace, přísloví, 

článek, nadpis, řádek, odstavec 
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1. STUPEŇ 2. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-3-1-01 

Žák: 

▪ plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 

náročnosti  

 
▪ Plynulé čtení jednoduchých vět 
▪ Hlasité a tiché čtení s porozuměním 

 

ČJL-3-1-02 
▪ porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 

složitosti  

▪ Komunikační situace - pozdrav, oslovení, 

prosba, omluva, blahopřání, poděkování 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Rozvoj 

schopnosti poznávání 

ČJL-3-1-03 
▪ respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  ▪ Zdvořilostní obraty 

▪ Základní formy společenského styku 

 

ČJL-3-1-04 
▪ opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost ▪ Užívání správného slovního přízvuku 

▪ Uplatnění přirozené intonace 

 

ČJL-3-1-05 

▪ v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči 

▪ Rozvíjení znělého hlasu, artikulování, 

srozumitelné mluvení 
▪ Plynulé spojování slabik a slov, výslovnost 

délky hlásek 
▪ Nácvik přiměřeného tempa řeči a správného 

dýchání 

 

ČJL-3-1-07 

▪ na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev  ▪ Sdělování krátkých zpráv 
▪ Krátké mluvené projevy - děj - základ 

vypravování, dodržování posloupnosti dějů na 

základě pozorování 
▪ Jednoduchý popis - pojmenování předmětů a 

jejich vlastností 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČJL-3-1-09 

▪ píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena 

i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev 

▪ Nácvik psaní velkých tiskacích písmen pro 

výuku geometrie 
▪ Psaní psacích písmen, dodržování jednotlivých 

tvarů písmen a stejnoměrné výšky písmen, 

rozestupy písmen ve slovech 
▪ Procvičování spojování písmen o, v, b s 

ostatními písmeny, zvláště s písmeny e, r, z 
▪ Umisťování diakritických znamének 
▪ Aplikační cvičení - např. psaní adresy, dopisu, 

přání 
▪ Úprava písemností - nadpis, odstavec 

 

ČJl-3-1-11 
▪ seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle 

nich jednoduchý příběh 

▪ Spojování obsahu textu s ilustracemi  

Jazyková výchova 

ČJL-3-2-02 

Žák: 

▪ porovnává významy slov, slova významem souřadná, 

nadřazená a podřazená  

 
▪ Slovní význam - slovo nadřazené, podřazené, 

souřadné – rozlišování nadřazenosti a 

podřazenosti 

 

ČJL-3-2-03 

▪ porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, 

věc, okolnost, vlastnost 

▪ Seznámení s názvy slovních druhů 
▪ Poznávání podstatných jmen, sloves a 

předložek v textu 
▪ Třídění slov 

 

ČJl-3-2-05 
▪ užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 

podstatných jmen a sloves 

▪ Krátký souvislý mluvený projev 
▪ Význam slov 

 

ČJL-3-2-06 
▪ spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a 

jinými spojovacími výrazy 

▪ Grafická podoba věty a souvětí - spojování a 

oddělování vět 
▪ Spojení dvou a více vět 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ Spojky a jejich funkce - procvičování v užití 

nejfrekventovanějších spojek 
▪ Pořádek slov ve větě - tvoření vět ze slov 
▪ Pořádek vět - sled vět v řeči mluvené a psané 

ČJl-3-2-07 
▪ rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 

jejich vytvoření volí vhodné jazykové a zvukové prostředky  

▪ Rozlišování vět podle postoje mluvčího 
▪ Odlišování a zdůvodňování druhů vět, psaní 

vět s náležitými znaménky 

 

ČJL-3-2-08 

▪ odůvodňuje a píše správně: dě, tě, ně, ú/ů, bě, vě, vě, mě – 

mimo morfologický šev, i/y po tvrdých a měkkých 

souhláskách, velká písmena na začátku věty a v typických 

případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 

pojmenování 

▪ Písmeno ě - výslovnost a psaní slov se skup. 

dě, tě,  ně, bě, pě, vě, mě 
▪ Rozdělení hlásek - samohlásky, souhlásky, 

dvojhlásky 
▪ Výslovnost dlouhých a krátkých samohlásek 
▪ Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách 
▪ Souhlásky znělé a neznělé - výslovnost a psaní 

souhlásek na konci a uvnitř slova 
▪ Slabikotvorné r, l 
▪ Význam slabiky pro dělení slov - dělení slov 

na konci řádku 
▪ Vlastní jména - rozlišování obecných a 

vlastních jmen 
▪ Procvičování pravopisu jmen místních 

 

Literární výchova 

ČJL-3-3-01 

Žák: 

▪ čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 

literární texty přiměřené věku 

 
▪ Reprodukce literárních textů pro děti a mládež 
▪ Vyprávění pohádek a povídek o dětech 
▪ Přednes básní 

 

 

ČJL-3-3-02 
▪ vyjadřuje své pocity z přečteného textu ▪ Práce nad literárním textem nebo knihou - 

čtení, orientace v textu, doporučení přečteného 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČJL-3-3-03 

▪ rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 

pohádku od ostatních vyprávění  

▪ Seznámení se základními literárními pojmy:                                            

poezie - báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, 

přednes (recitace)        próza - vyprávění, 

vypravěč, příběh, děj                                            

divadlo - jeviště, herec, divák, maňásek, 

loutka, výtvarný doprovod - ilustrace, 

ilustrátor 

 

ČJL-3-3-04 

▪ pracuje s literárním textem podle pokynů učitele a podle 

svých schopností 

▪ Volná reprodukce textu - převyprávění příběhu 
▪ Dramatizace pohádky nebo povídky 
▪ Orientace v textu čítanky a jiném textu pro děti 
▪ Domýšlení jednoduchého příběhu 
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1. STUPEŇ 3. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-3-1-01 

Žák: 

▪ plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 

náročnosti  

 
▪ Plynulé čtení souvětí a vět, členění textu a 

větného přízvuku 
▪ Rychlé čtení tiché, hlasité čtení, předčítání 
▪ Četba uměleckých, populárních a naukových 

textů s důrazem na upevňování čtenářských 

dovedností a návyků 

OSV – Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

MeV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

ČJL-3-1-02 

▪ porozumí písemným nebo mluveným pokynům 

přiměřené složitosti 

▪ Komunikační situace - pozdrav, oslovení, 

prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, omluva, 

blahopřání, požádání o informaci a podání 

stručné informace, poděkování 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Rozvoj 

schopnosti poznávání 

ČJL-3-1-03 
▪ respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  ▪ Zdvořilostní obraty 

▪ Základní formy společenského styku 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Sebepoznání a 

sebepojetí 

ČJL-3-1-04 
▪ pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost  

▪ Správné použití slovního přízvuku a vhodné 

intonace 
 

ČJL-3-1-05 

▪ v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči  

▪ Rozvíjení znělého hlasu, artikulování, 

srozumitelné mluvení 
▪ Plynulé spojování slabik a slov, výslovnost 

délky hlásek 
▪ Nácvik přiměřeného tempa řeči a správného 

dýchání 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČJL-3-1-06 
▪ volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 

běžných školních i mimoškolních situacích  

 
▪ Členění jazykového projevu 

 

ČJL-3-1-07 

▪ na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev  ▪ Sdělování krátkých zpráv 
▪ Krátké souvislé mluvené projevy - 

pojmenování předmětů a dějů, děj - základ 

vypravování, dodržování posloupnosti dějů na 

základě pozorování 
▪ Otázky a odpovědi - vytváření dovednosti 

klást otázky 
▪ Popis jednoduchých předmětů a činností 

OSV – Sociální rozvoj 

- Komunikace 

ČJL-3-1-09 

▪ píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 

písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev  

▪ Upevňování správných tvarů písmen a číslic 

v souladu s normou psaní 
▪ Odstraňování individuálních nedostatků v 

kvalitativních i kvantitativních znacích písma 
▪ Automatizace psacího pohybu, dodržování 

hygienických návyků správného psaní 
▪ Osobitý rukopis - plynulý, rychlý, úhledný 

projev 
▪ Kontrola vlastního projevu 
▪ Římské číslice - čtení a psaní 
▪ Užití v praxi – letopočty 
▪ Celková úprava písemného projevu v sešitě, 

zápisky, pracovní poznámky 

 

ČJL-3-1-10 

▪ píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení ▪ Plynulý a úhledný písemný projev - 

vyplňování poštovních formulářů, sdělování 

přání, pozdravů, napsání pohlednice nebo 

dopisu, písemný popis jednoduchých 

předmětů nebo činností 

 



Český jazyk a literatura 3. ročník 
 

46 

 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČJL-3-1-11 

▪ seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 

podle nich jednoduchý příběh  

▪ Spojování obsahu textu s ilustracemi 
▪ Vyprávění pohádky nebo povídky 

 

 

 

 

Jazyková výchova 

ČJL-3-2-02 

Žák: 

▪ porovnává významy slov, zvláště slova opačného 

významu, vyhledá v textu slova příbuzná 

 
▪ Slova významem podobná, příbuzná a 

protikladná a jejich vyhledávání 
▪ Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná 

 

ČJL-3-2-03 

▪ porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - 

děj, věc, okolnost, vlastnost  

▪ Druhy slov - poznávání a rozlišování slovních 

druhů 
▪ Třídění slov podle významu 
▪ Rozlišování slabik a hlásek, určování počtu 

slabik 

 

ČJL-3-2-04 

▪ rozlišuje slovní druhy v základním tvaru  ▪ Ohebné a neohebné slovní druhy 
▪ Skloňování podstatných jmen - rozlišování 

čísla jednotného a množného, rodu 

mužského, ženského a středního 
▪ Slovesa, tvary sloves, časování - určování 

osoby, čísla a času, časování sloves v čase 

přítomném, minulém i budoucím 

 

ČJL-3-2-05 
▪ užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 

podstatných jmen, přídavných jmen a sloves  

▪ Krátký souvislý mluvený projev 
▪ Význam slov 

 

ČJl-3-2-06 

▪ spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami a jinými 

spojovacími výrazy 

▪ Věta a souvětí, určování vět v souvětí, 

spojování vět, doplňování souvětí 
▪ Věta jednoduchá - její stavba, skladební 

dvojice 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČJL-3-2-08 

▪ odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných 

souhláskách ve vyjmenovaných slovech, velká písmena 

na začátku věty a v typických případech vlastních jmen 

osob, zvířat a místních pojmenování  

▪ Pamětní zvládnutí vyjmenovaných slov a 

jejich použití v textu 
▪ Pravopis i/y po obojetných souhláskách 
▪ Vlastní jména - uvědomělé zvládnutí jmen 

osob, vyhledávání jmen zvířat, měst, vesnic, 

hor, řek a výcvik jejich pravopisu 

 

Literární výchova 

ČJl-3-3-01 

Žák: 

▪ čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 

literární texty přiměřené věku  

▪ Reprodukce literárních textů pro děti a mládež 
▪ Vyprávění pohádky nebo povídky 
▪ Přednes básně nebo úryvku prózy 
▪ Pověsti místní a regionální 

 

ČJL-3-3-02 
▪ vyjadřuje své pocity z přečteného textu  ▪ Práce nad literárním textem nebo knihou - 

charakteristika literární postavy, podstata 

příběhu a jeho smysl, postoje ke knize 

OSV – Osobnostní 

rozvoj - Kreativita 

ČJL-3-3-03 

▪ rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 

pohádku od ostatních vyprávění 

▪ Seznámení se základními literárními pojmy:                                            

poezie - báseň s dějem, přirovnání, zosobnění                                  

próza - pověst, povídka, postava, děj, prostředí                           

divadlo - dějství (jednání), herec skutečnost a 

její umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie,              

výtvarný doprovod - ilustrace, ilustrátor 

 

ČJL-3-3-04 

▪ pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele 

a podle svých schopností  

▪ Volná reprodukce textu - převyprávění příběhu 

nebo pohádky 
▪ Dramatizace pohádky, povídky nebo básně 

s dějem 
▪ Orientace v textu 
▪ Domýšlení příběhů 

MeV – Práce 

v realizačním týmu 
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1. STUPEŇ 4. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-5-1-01 

Žák: 

▪ čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu a 

nahlas  

 
▪ Plynulé čtení uměleckých a populárně 

naučných textů knih, časopisů 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Rozvoj 

schopnosti poznávání 

ČJL-5-1-02 
▪ rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, informace zaznamenává  

▪ Hledání motivů činů literárních postav 

literárního díla, jejich význam v celku 

MeV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

ČJL-5-1-03 
▪ posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení  ▪ Orientace v textu knih, motivy činů 

literárních postav 
 

ČJL-5-1-04 
▪ reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení 

▪ zapamatuje si podstatná fakta  

▪ Orientace v naučném textu, vystižení jádra 

textu 

MeV – Interpretace 

vztahů mediálních 

sdělení a reality 

ČJL-5-1-05 
▪ vede správně telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na 

záznamníku  

▪ Pravidla dialogu – telefonování OSV – Sociální rozvoj 

- Komunikace 

ČJL-5-1-07 

▪ volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle 

svého komunikačního záměru, vyjádří své pocity 

z četby, z poslechu  

▪ Texty literatury krásné a uměleckonaučné  

ČJL-5-1-08 
▪ rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost, sleduje 

řeč postav, vhodně ji užívá podle komunikační situace  

▪ Spisovná, hovorová a nespisovná mluva  

ČJL-5-1-08 
▪ rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary ▪ Spisovné tvary slov v psaném a mluveném 

projevu. Sledování řeči postav 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČJL-5-1-09 
▪ píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 

komunikační žánry  

▪ Pracovní postup, popis osoby, vyprávění 

podle obrázků, vyprávění jednoduchého 

příběhu 

 

ČJL-5-1-10 

▪ sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 

krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 

časové posloupnosti                                                                     

▪ Reprodukce textu, tvoření nadpisu, osnovy 
▪ Členění příběhu OSV – Osobnostní 

rozvoj – Kreativita 

Jazyková výchova 

ČJL-5-2-01 

Žák: 

▪ porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 

podobného významu a slova vícevýznamová  

 
▪ Význam slov, slova jednovýznamová a 

mnohovýznamová 

 

 

ČJL-5-2-02 
▪ rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou 

a koncovku  

▪ Stavba slova – kořen, předpona, přípona, 

předložka 

 

ČJL-5-2-04 

▪ rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

▪ porovnává je, vyhledává, nahrazuje je vhodnými 

spisovnými výrazy  

▪ Mluva spisovná, nespisovná a hovorová  

ČJL-5-2-03 

▪ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá 

je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 

projevu            

▪ Skloňování podstatných jmen (vzory), 

časování sloves (způsob), shoda podmětu 

s přísudkem 

 

ČJL-5-2-05 
▪ vyhledává základní skladební dvojici, v neúplné 

základní skladební dvojici označuje základ věty 

▪ Práce s větou  

ČJL-5-2-07 ▪ užívá vhodných spojovacích výrazů  ▪ Rozmanité spojovací výrazy  
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČJL-5-2-08 
▪ píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách  ▪ Vyjmenovaná slova, slova příbuzná, 

koncovky podstatných jmen 

 

Literární výchova 

ČJL-5-3-01 

Žák: 

▪ vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

 
▪ Próza, poezie, čtení dle vlastních zájmů 

MeV – Práce 

v realizačním týmu 

OSV – Sociální rozvoj 

– Mezilidské vztahy 

ČJL-5-3-02 

▪ volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří 

vlastní literární text na dané téma 

▪ uvědomuje si rozdíly krásné a uměleckonaučné 

literatury      

▪ Krásná, uměleckonaučná literatura 
▪ Dopis, báseň, osnova, nadpis 

 

ČJL-5-04 
▪ při jednoduchém rozboru literárních textů používá 

elementární literární pojmy  

▪ Literární pojmy: přirovnání, básnické výrazy, 

báseň – verš, rým 
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1. STUPEŇ 5. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Komunikační a slohová výchova 

ČJL-5-1-01 

Žák: 

▪ čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu a 

nahlas 

 

▪ Výrazné čtení uměleckých textů, naukových 

textů, knih a časopisů 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Rozvoj 

schopnosti poznávání 

ČJL-5-1-02 

▪ rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, podstatné informace 

zaznamenává  

▪ Klíčová slova, pojmy, orientace 

v encyklopediích pro děti, orientace ve 

slovnících 
 

ČJL-5-1-03 
▪ posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení  ▪ Orientace v textu časopisů pro děti 

 

ČJL-5-1-04 
▪ reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 

zapamatuje si z něj podstatná fakta  

▪ Orientace v naučném textu, rozhlasový pořad, 

televizní vysílání 

MeV – Kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení 

ČJl-5-1-05 
▪ vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 

vzkaz na záznamníku  

▪ Pravidla dialogu, telefon, záznamník OSV – Sociální rozvoj 

– Komunikace 

 

ČJl-5-1-06 
▪ rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě ▪ Porovnávání názorů, tolerance 

▪ Řešení konfliktních situací 

MeV – Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

ČJl-5-1-08 
▪ rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně 

ji užívá podle komunikační situace  

▪ Spisovná, hovorová a nespisovná mluva. 

Rozhovor, vyprávění, telefonování, popis 
▪ Dopis 

 

ČJl-5-1-09 
▪ píše správně po stránce obsahové i formální 

jednoduché komunikační žánry  

▪ Orientace ve stavbě textu.   
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ Nadpis, osnova textu, členění na odstavce, 

báseň, povídka 

Jazyková výchova 

ČJL-5-2-03 

Žák: 

▪ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá 

je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 

projevu 

 
▪ Slovní druhy, jejich třídění 
▪ Tvary slov 
▪ Mluvnické kategorie podstatných jmen, 

sloves 

 

ČJL-5-2-04 
▪ rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary  ▪ Spisovné tvary slov v psaném a mluveném 

projevu 

 

ČJL-5-2-05 
▪ vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 

základní skladební dvojici označuje základ věty 

▪ Práce s větou  

ČJL-5-2-06 

▪ odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní 

větu jednoduchou v souvětí  

▪ Věta jednoduchá, souvětí, základní větné 

členy 
▪ Uspořádání vět jednoduchých do souvětí, 

interpunkce 

 

ČJL-5-2-07 
▪ užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 

projevu je obměňuje  

▪ Rozmanité spojovací výrazy – vypravování a 

popisování 

 

ČJL-5-2-08 

▪ píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách  ▪ Vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov 

s y/ý uvnitř slov, lexikální a morfologický 

pravopis 
▪ Hledání slov příbuzných 

 

ČJL-5-2-09 

▪ zvládá základní příklady syntaktického pravopisu  ▪ Shoda přísudku s podmětem 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Literární výchova 

ČJL-5-3-01 

Žák. 

▪ vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

 
▪ Zážitkové čtení, naslouchání 
▪ Literární, ilustrované postavy 
▪ Kulturní život v regionu 

OSV – Sociální rozvoj 

– Mezilidské vztahy 

ČJL-5-3-02 

▪ volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří 

vlastní literární text na dané téma  

▪ Vlastní tvorba – pohádky, povídky, básně na 

libovolné téma 
▪ Ilustrace k přečtenému, vystižení děj 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Kreativita 

MeV – Práce 

v realizačním týmu 

ČJL-5-3-03 

▪ rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů  ▪ Literatura umělecká, naučná, lidová 

slovesnost 
▪ Literatura v proměnách času – pohádka, 

pověst, bajka, dobrodružná četba, comics 

 

ČJL-5-3-04 

▪ při jednoduchém rozboru literárních textů používá 

elementární literární pojmy  

▪ Literární pojmy, básnické výrazy, přenesené 

výrazy, zastaralé výrazy 
▪ Verš, rým 
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Vzdělávací obsah: 

2. stupeň 

Český jazyk a literatura 

 

1. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

Žák: 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 

fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera 

v hovoru 

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický 

postoj 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro 

danou komunikační situaci 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá 

verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní 

myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text 

s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 
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1. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

Žák: 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesené 

pojmenování, zvláště ve frazémech 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 

vhodné komunikační situaci 

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

 

3. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

Žák: 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na umělecké dílo 

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených 

znalostí základů literární teorie 

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává i jejich funkci, uvede 

jejich výrazné představitele 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a 

světové literatuře 

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i 

filmovém zpracování 

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 
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2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČJL-9-2-08 

Žák: 

▪ seznamuje se s rozdíly mezi vrstvami českého jazyka  

 

▪ Rozvrstvení národního jazyka 

▪ Jazyk spisovný a nespisovný, obecná čeština 

▪ Postavení češtiny mezi slovanskými jazyky 

 

 

 

 

ČJL-9-2-03 
▪ seznamuje se a pracuje s Pravidly českého pravopisu, 

se SSČ a dalšími jazykovými příručkami  

▪ Seznámení s jazykovými příručkami 

 

 

ČJL-9-2-01 
▪ spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova  

 

▪ Zvuková stránka jazyka 

▪ Výslovnost a přízvuk 

 

ČJL-9-2-05 

▪ využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 

vhodných jazykových projevů podle komunikační 

situace  

▪ Druhy vět podle postoje mluvčího  

ČJL-9-2-02 ▪ seznamuje se se zásadami tvoření českých slov  ▪ Způsoby obohacování slovní zásoby  

ČJL-9-2-04 

▪ poznává slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 

vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci  

▪ Určování slovních druhů 

▪ Mluvnické významy a tvary slov 

▪ Stupňování přídavných jmen 

 

ČJL-9-2-06 
▪ seznamuje se s významovými vztahy gramatických 

jednotek ve větě a v souvětí  

▪ Větné členy 

▪ Věta jednoduchá a souvětí 

 

ČJL-9-2-07 

▪ v písemném projevu se učí zvládat pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i v souvětí  

▪ Pravopisná cvičení 

▪ Shoda přísudku s podmětem 

▪ Základy interpunkce 

▪ Koncovky přídavných jmen 

 



Český jazyk a literatura 6. ročník 
 

58 

 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-9-3-01 

ČJL-9-3-06 

ČJL-9-3-03 

Žák: 

▪ reprodukuje přečtený text   

▪ rozlišuje základní literární druhy  

▪ pokouší se ústně formulovat dojmy z četby, návštěvy 

divadelních nebo filmových představení  

 

▪ Rozlišení poezie a prózy 

▪ Lidová slovesnost 

 

MuV – lidské vztahy 

OSV – mezilidské 

vztahy 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-9-1-01 

Žák: 

▪ odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 

názorů a hodnocení  

 

▪ Hodnotí předložený text 

▪ Zpráva, oznámení 

 
MeV – stavba 

mediálních sdělení 

 

 

ČJL-9-1-04 

▪ snaží se dorozumívat kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci  

▪ Rozlišení a vhodné užití formálního a 

neformálního stylu  

▪ Vypravování, popis 

 

ČJL-9-1-05 ▪ odlišuje spisovný a nespisovný projev  ▪ Rozlišení různých komunikačních prostředků  

ČJL-9-1-06 
▪ v připraveném mluveném projevu užívá verbálních a 

nonverbálních prostředků řeči  

▪ Komunikace verbální a neverbální  

ČJL-9-1-07 
▪ zapojuje se do diskuse  ▪ Předložený text 

▪ Kulturní akce 

 

ČJL-9-1-08 
▪ vyhledává hlavní myšlenky textu a pořizuje výpisky, 

výtah  

▪ Výtah, výpisky 

▪ Čtení s porozuměním 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČJL-9-1-09 

▪ uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, 

vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel 

mezivětného navazování  

▪ Osnova 

▪ Odstavce 

▪ Interpunkce 

▪ Dopis 
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2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČJL-9-2-04 

Žák: 

▪ správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 

vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci  

 

▪ Určování slovních druhů ohebných i neohebných 

▪ Mluvnické významy a tvary slov, rod činný a 

trpný 

▪ Stupňování příslovcí 

 

ČJL-9-2-02 

▪ rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 

způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, 

zvláště ve frazémech  

▪ Způsoby obohacování naší slovní zásoby Význam 

slov 

 

ČJL-9-2-06 

▪ rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 

větě jednoduché a v souvětí 

▪ Věty jednočlenné a dvojčlenné 

▪ Větné ekvivalenty  

▪ Základní větné členy  

▪ Rozvíjející větné členy 

 

ČJL-9-2-07 

▪ v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí 

▪ Pravopisná cvičení  

▪ Shoda přísudku s podmětem 

▪ Psaní velkých písmen 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-9-1-01 

Žák: 

▪ odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a 

hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo 

porovnáváním s dostupnými informačními zdroji  

 

▪ Kritické čtení předloženého textu 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČJL-9-1-04 

▪ dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 

prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 

▪ Rozlišení a vhodné užití formálního a 

neformálního stylu 

▪ Vypravování 

▪ Popis 

▪ Žádost 

▪ Pozvánka    

▪ Životopis 

 

ČJL-9-1-05 
▪ odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 

spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

▪ Rozlišení různých komunikačních prostředků 

▪ Subjektivní popis 

▪ Charakteristika (přímá, nepřímá ) 

OSV – poznávání 

lidí 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-9-3-01 

Žák: 

▪ jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 

vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 

▪ Báje, eposy 

▪ Balady 
 

ČJL-9-3-03 

▪ formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 

návštěvy divadelního nebo filmového představení a 

názory na umělecké dílo 

▪ Texty v učebnici 

▪ Vlastní četba 

▪ Návštěva divadelních nebo filmových představení 

 

ČJL-9-3-06 

▪ rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i 

jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

▪ Báje, eposy, balady 

▪ Román, povídka 

▪ Detektivní, historické příběhy, sci-fi 

OSV – poznávání 

lidí 

 



Český jazyk a literatura 8. ročník 
 

62 

 

2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČLJ-9-2-08 

Žák: 

▪ rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 

zdůvodní jejich užití  

 

 

▪ Útvary českého jazyka a jazyková kultura 

 

 

ČLJ-9-2-02 

▪ rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 

způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov 

▪ Slovní zásoba a tvoření slov  

ČLJ-9-2-01 
▪ spisovně vyslovuje, správně píše a skloňuje slova 

přejatá  

▪ Slova přejatá a jejich pravopis 

▪ Skloňování obecných a vlastních jmen přejatých 

 

ČLJ-9-2-04 

▪ správně třídí slovní druhy, tvoří spis. tvary slov a 

vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci  

▪ Tvarosloví – slovní druhy, skloňování jmen, 

slovesné tvary, slovesné třídy, vzory, slovesný vid, 

vidové dvojice 

 

ČLJ-9-2-07 

▪ v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 

jednoduché a souvětí podřadném  

▪ Pravopis koncovek jmen a sloves 

▪ Čárky v souvětí podřadném 

 

ČLJ-9-2-06 
▪ rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 

větě a souvětí podřadném  

▪ Větné členy 

▪ Vedlejší věty, souvětí podřadné 

 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČLJ-9-3-02 
Žák: 

▪ uvědomuje si rozdíly mezi individuálními styly autorů  

 

▪ Průběžně 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČLJ-9-3-05 

ČLJ-9-3-03 

▪ formuluje vlastní názory na přečtený text  ▪ Průběžně  

ČLJ-9-3-06 
▪ poznává další literární žánry a uvede jejich výrazné 

představitele  

▪ Průběžně  

ČLJ-9-3-07 
▪ seznamuje se se základními literárními směry a jejich 

významnými představiteli v české a světové literatuře  

▪ Průběžně VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

ČLJ-9-3-09 
▪ učí se vyhledávat informace v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích  

▪ Průběžně  

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČLJ-9-1-02 

Žák: 

▪ rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení  

 

▪ Výklad 

▪ Subjektivně zabarvený popis 

 

ČLJ-9-1-08 

▪ využívá základy studijního čtení, formuluje hlavní 

myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, 

výpisky nebo výtah z přečteného textu  

 

▪ Výklad, výtah 

 

ČLJ-9-1-10 

▪ využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i 

věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci 

s textem  

 

▪ Průběžně 
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2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

ČJL-9-2-02 

Žák: 

▪ rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 

zdůvodní jejich užití  

 

▪ Obecné výklady o jazyce 

▪ Vývoj jazyka 

▪ Skupiny jazyků 

 

 

 

ČJL-9-2-01 

▪ spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova  ▪ Zvuková stránka věty 

▪ Spodoba znělosti 

▪ Melodie věty 

 

ČJL-9-2-02 

▪ rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 

způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, 

zvláště ve frazémech  

▪ Slovní zásoba 

▪ Význam slova 

▪ Tvoření slov 

 

ČJL-9-2-03 

▪ samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 

SSČ a dalšími jazykovými příručkami  

▪ Samostatná práce s vhodnými jazykovými 

příručkami 

▪ Jádro a rozvoj slovní zásoby 

 

ČJL-9-2-04 
▪ správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 

vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci  

▪ Slovní druhy jejich funkce ve větě 

▪ Komplexní jazykové rozbory 

 

ČJL-9-2-05 

▪ využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 

jazykových projevů podle komunikační situace  

▪ Věta dvojčlenná a jednočlenná 

▪ Větný ekvivalent 

▪ Samostatný větný člen 

▪ Osamostatněný větný člen 

▪ Elipsa 

 

ČJL-9-2-06 
▪ rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 

větě jednoduché a v souvětí podřadném i souřadném  

▪ Poměr mezi větami a větnými členy 

▪ Sponová slovesa 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-9-1-02 

Žák: 

▪ je schopen rozpoznat komunikační záměr partnera 

v hovoru 

 

▪ Vypravování v běžné komunikaci 

▪ Proslov 

▪ Diskuse 

OSV – komunikace  

ČJL-9-1-03 

▪ rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a 

zaujímá k ní kritický postoj  

▪ Publicistické útvary MeV-vnímání autora 

mediálních sdělení 

 

MeV – tvorba 

mediálního sdělení 

MeV – práce 

v realizačním týmu 

ČJL-9-1-06 

▪ je schopen improvizovaného mluveného projevu, 

v němž vhodně využívá verbálních, nonverbálních a 

paralingválních prostředků  

▪ Vypravování 

▪ Popis  

ČJL-9-1-07 
▪ využívá zásad komunikace a pravidel dialogu, řídí 

diskusi  

▪ Diskuse 
 

ČJL-9-1-08 
▪ v textu vyhledává klíčová slova, samostatně připraví a 

s oporou o text přednese referát  

▪ Výklad OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

ČJL-9-1-10 

▪ snaží se o vlastní tvořivé psaní na základě svých 

dispozic a osobních zájmů  

▪ Slohové práce OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

 OSV-kreativita 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-9-3-02 

Žák: 

▪ rozpoznává základní rysy výrazného individuálního 

stylu autora  

 

▪ Ukázky z děl světových a českých autorů VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČJL-9-3-03 

ČJL-9-3-05 

▪ formuluje ústně i písemně dojmy z četby, z návštěvy 

divadelního nebo filmového představení a názory na 

umělecké dílo  

▪ Literární ukázky, návštěvy filmových a 

divadelních představení a diskuse o nich 

 

ČJL-9-3-04 ▪ tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na 

základě osvojených znalostí základů literární teorie  

▪ Literární postupy a umělecké prostředky  

ČJL-9-3-06 ▪ rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 

jejich funkci a uvede jejich významné představitele  

▪ Literární ukázky různých žánrů a jejich tvůrců  

ČJL-9-3-07 ▪ uvádí základní literární směry a jejich významné 

představitele v české a světové literatuře  

▪ Hlavní literární směry a jejich významní 

představitelé 

 

ČJL-9-3-08 
▪ porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém zpracování  

▪ Ukázky téhož námětu v různém uměleckém 

provedení  

MeV – vnímání 

autora mediálních 

sdělení 

ČJL-9-3-09 ▪ vyhledává informace v různých typech katalogů, 

v knihovně i v dalších informačních zdrojích  

▪ Práce s různými katalogy a internetem  
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Název vyučovacího předmětu: 

5.2  Matematika a její aplikace – 1. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• 2. ročník – 5 hodin týdně 

• 3. ročník – 5 hodin týdně 

• 4. ročník – 5 hodin týdně 

• 5. ročník – 5 hodin týdně 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Předmět vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace směřuje k užití matematiky v reálných 

situacích, v praktickém životě. Vede k osvojení pojmů a postupů a rozvoji logického myšlení. 

3. Organizační vymezení předmětu 

Předmět je realizován v kmenové třídě. Při jeho výuce jsou využívány různé formy práce a 

používány všechny dostupné vyučovací pomůcky. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

Vedeme žáky k: 

 rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si 

matematických vzorců 

 rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních 

matematických pojmů a vztahů 

 přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 

prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu 

Kompetence k řešení problémů 

Vedeme žáky k: 

 učí se provádět rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného 

postupu, vyhodnocování správnosti výsledků 

 učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, 

systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 
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Kompetence komunikativní 

Vedeme žáky k: 

 přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky 

 rozvíjení spolupráce při řešení úloh 

Kompetence sociální a personální 

Vedeme žáky k: 

 kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení 

matematických problémů 

 schopnosti pracovat v týmu 

 schopnosti požádat o pomoc 

Kompetence občanské 

Vedeme žáky k: 

 kritickému myšlení nad obsahy sdělení 

 ohleduplnosti, taktu 

 schopnosti hodnotit práci svoji i ostatních 

 schopnosti vnímat složitosti světa 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky k: 

 využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech 

 žák využívá návyky a znalosti v dalších činnostech 

Kompetence digitální 

Vedeme žáky k: 

 respektování společenských pravidel při práci s PC technikou  

 vizualizaci a získání informací o geometrických tvarech 

 procvičování početních operací 

 rozvoji logického myšlení řešením problémových úloh 

 vyhledávání informací a dat k řešení slovních úloh 
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Vzdělávací obsah: 

1. stupeň 

Matematika a její aplikace 

 

1. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Očekávané výstupy - 1. období 

Žák: 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty  v 

daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah 

  rovnosti a nerovnosti 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komunikativnost a asociativnost 

  sčítání a násobení 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních 

  operací v oboru přirozených čísel 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 

  přirozených čísel 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

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

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané 

  hodnoty 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-“ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo 

  vyznačí na číselné ose 
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2. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Očekávané výstupy - 1. období 

Žák: 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

 

3. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák: 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a  

  jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a 

  kružnici); užívá jednoduché konstrukce 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry , obvod   

  mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a 

  určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 
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4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Očekávané výstupy - 2. období 

Žák: 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do  

  značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské  

  matematiky 
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1. STUPEŇ 1. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Číslo a početní operace 

M-3-1-01 

M-3-1-02 

M-3-1-03 

M-3-1-04 

M-3-1-05 

Žák: 

▪ zná číslice 0 – 20, umí je napsat, přečíst a seřadit podle 

velikosti M-3-1-01 

▪ tvoří soubory s daným počtem prvků, porovnává 

soubory i čísla, užívá vztah rovnosti a nerovnosti M-3-

1-02 

▪ zná a používá matematické symboly <, >, =, +, - M-3-

1-03 

▪ zakresluje čísla do 20 na číselnou osu 1.1.3 

▪ pamětně sčítá a odčítá do 20 bez přechodu přes desítku 

(umí příklady zapsat, přečíst, vyřešit) M-3-1-04 

▪ provádí rozklad čísel na desítky a jednotky 

▪ M-3-1-04 

▪ řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání a slovní úlohy 

s využitím vztahů o n-více a o n-méně M-3-1-05 

 

▪ Obor přirozených čísel do 20 

 

 

 

 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

M-3-2-02 

Žák: 

▪ umí používat v praktických příkladech – koruna  

▪ M-3-2-02 

 

 

▪ Manipulace s penězi 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Geometrie v rovině a v prostoru 

M-3-3-01 

M-3-3-03 

Žák: 

▪ orientuje se v prostoru (vpravo, vlevo, nahoře, dole, 

nad, pod, apod.) M-3-3-01 

▪ rozlišuje, pojmenuje a modeluje jednodušší rovinné 

útvary M-3-3-01, M-3-3-03 

▪ rozlišuje tělesa M-3-3-01 

▪ vyhledává geometrické tvary a tělesa ve svém okolí M-

3-3-01 

 

▪ Orientace v rovině a v prostoru 

▪ Trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, krychle, 

kvádr, válec, koule 
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1. STUPEŇ 2. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Číslo a početní operace 

M-3-1-01 

M-3-1-02 

M-3-1-03 

M-3-1-04 

M-3-1-05 

 

Žák: 

▪ umí zapsat a vyřešit příklady na sčítání a odčítání 

s přechodem přes desítku M-3-1-04 

▪ čte a zapisuje čísla do 100, umí je zakreslit i vyhledat na 

čísel. ose M-3-1-02, M-3-1-03 

▪ porovnává čísla do 100, používá vztah rovnosti a 

nerovnosti M-3-1-02 

▪ vytváří a porovnává soubory s daným počtem prvků M-3-

1-01 

▪ sčítá a odčítá čísla bez přechodu přes desítku M-3-1-04 

▪ sčítá a odčítá čísla s přechodem přes desítku M-3-1-04 

▪ zná význam závorek a v jednoduchých případech závorky 

užívá M-3-1-04 

▪ používá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh M-

3-1-05 

▪ řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání, na porovnávání 

čísel a slov. úlohy s využitím vztahů o n-více a o n-méně 

M-3-1-05 

▪ seznámení se s principem násob. a dělení čísel 1, 2, 3, 4, 

5 M-3-1-04 

▪ užívání násobení a dělení v praktických situacích M-3-1-

05 

 

▪ Počítání v oboru přirozených čísel do 20 

▪ Počítání v oboru přirozených čísel do 100 

▪ Slovní úlohy 

▪ Násobení a dělení čísel 1, 2, 3, 4, 5 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

M-3-2-01 

M-3-2-02 

M-3-2-03 

Žák: 

▪ čte časové údaje na různých typech hodin, umí časové 

jednotky – hodina, minuta, sekunda M-3-2-01 

▪ zná mince a bankovky v hodnotě do 100 korun, dokáže 

s nimi počítat a používat je M-3-2-02 

▪ doplňuje jednoduché tabulky, řady, sloupky M-3-2-03 

 

▪ Čas, mince a bankovky, tabulky 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

M-3-3-01 

M-3-3-02 

Žák: 

▪ naučí se používat pravítko M-3-3-02 

▪ zná pojem bod, přímka, čára, úsečka M-3-3-01 

▪ umí narýsovat přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky 

(úsečku změřit) M-3-3-01 

▪ porovná úsečky podle velikosti M-3-3-01 

▪ provádí odhad délky úsečky v cm M-3-3-02 

▪ rozezná cm, m, rozlišuje jejich užití v praxi M-3-3-01, M-

3-3-02 

▪ rozlišuje vrcholy a strany M-3-3-01 

▪ modeluje tělesa M-3-3-01 

 

▪ Geometrie 

▪ Rýsování 

▪ Bod, přímka, úsečka 

▪ Jednotky délky 

▪ Trojúhelník, čtverec, obdélník, krychle, kvádr, 

válec, koule  
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1. STUPEŇ 3. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Číslo a početní operace 

M-3-1-02 

M-3-1-03 

M-3-1-04 

M-3-1-05 

Žák: 

▪ čte, zapisuje čísla do 1000 a znázorňuje je na číselné ose 

M-3-1-03 

▪ porovnává čísla a zapisuje vztah nerovnosti M-3-1-02 

▪ zná symboly pro násobení a dělení M-3-1-04 

▪ umí násobit a dělit v oboru mále násobilky M-3-1-04 

▪ pamětně násobí dvojciferné číslo jednociferným M-3-1-

04 

▪ určuje neúplný podíl a zbytek v jednoduchých případech 

M-3-1-04 

▪ umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti do 100 (typ 

př. 24 + 45, 56 - 34) M-3-1-04 

▪ sčítá a odčítá v oboru do 100 M-3-1-04 

▪ umí sestavit a řešit jednoduché i složené slovní úlohy 

v oboru do 1000 pomocí sčítání a odčítání a slovní úlohy 

typu o n-více a n-méně M-3-1-05 

▪ řeší slovní úlohy s nadbytečnými či chybějícími údaji M-

3-1-05 

▪ řeší slovní úlohy pomocí násobení a dělení a typu nkrát 

více / méně M-3-1-05 

▪ využívá závorek v jednoduchých situacích M-3-1-05 

 

▪ Obor přirozených čísel do 1000 

▪ Násobení a dělení v oboru malé násobilky 

▪ Násobení a dělení mimo obor násobilky  

▪ Dělení se zbytkem 

▪ Počítání v oboru přirozených čísel do 1000 

▪ Slovní úlohy 

 



Matematika 3. ročník 

77 

 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

M-3-2-01 

M-3-2-03 

Žák: 

▪ orientuje se v čase, zná jednotky času M-3-2-01 

▪ provádí jednoduché odhady délky časových úseků a 

jednoduché převody jednotek času M-3-2-01 

▪ zná jednotky délky mm, cm, dm, m a hmotnosti kg M-3-

2-03 

▪ orientuje se v tabulkách při řešení praktických situacích 

M-3-2-03 

 

▪ Jednotky času, délky, hmotnosti 

▪ Tabulky 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

M-3-3-01 

M-3-3-02 

 

Žák: 

▪ umí narýsovat a označit bod, přímku, polopřímku M-3-

3-01 

▪ umí narýsovat a měřit úsečku s přesností na mm a cm a 

odhaduje délky úseček na cm M-3-3-02 

▪ rozlišuje rovnoběžky a různoběžky M-3-3-01 

▪ u různoběžek označí průsečík M-3-3-01 

▪ rozlišuje rovinné obrazce – čtverec, obdélník, 

trojúhelník, čtyřúhelník a rozlišuje jejich strany a 

vrcholy M-3-3-01 

▪ pozná a modeluje jednoduchá tělesa M-3-3-01 

 

▪ Bod, přímka, polopřímka 

▪ Rovinné obrazce 

▪ Tělesa 
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1. STUPEŇ 4. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Číslo a početní operace 

M-5-1-01 

M-5-1-02 

M-5-1-03 

M-5-1-04 

M-5-1-05 

Žák: 

▪ umí zapsat a přečíst čísla do 100 000 M-5-1-01 

▪ orientuje se na číselné ose do 100 000 M-5-1-01 

▪ porovnává čísla a znázorňuje je, určuje řady čísel M-5-

1-02 

▪ zaokrouhluje čísla na desítky, stovky, tisíce… M-5-1-

03 

▪ sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 100 000 M-5-1-01 

▪ ovládá paměť. dělení se zbytkem v oboru malé 

násobilky M-5-1-01 

▪ písemně násobí jedno i dvojciferným činitelem M-5-1-

02 

▪ umí písemně dělit jednociferným dělitelem M-5-1-02 

▪ dokáže provést kontrolu zkouškou M-5-1-02 

▪ sčítá, odčítá, násobí i dělí na kalkulátoru M-5-1-03 

▪ používá kalkulátor ke kontrole M-5-1-03 

▪ užívá závorky, určuje pořadí početních výkonů M-5-1-

01 

▪ řeší jednoduché i složené slovní úlohy M-5-1-04 

▪ umí provést zkrácený zápis s neznámou M-5-1-04 

▪ seznámí se s pojmem zlomek, modeluje část celku a 

použije zápis ve formě zlomku M-5-1-05 

 

 

▪ Obor čísel 0 – 100 000 

▪ Počítání do 100 000 

▪ Násobení a dělení 

▪ Práce s kalkulátorem 

▪ Slovní úlohy 

▪ Zlomek 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

M-5-2-01 

M-5-2-02 

Žák: 

▪ zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a času M-5-2-01 

▪ převádí jednotky hmotnosti a délky M-5-2-01 

▪ čte a doplňuje tabulky M-5-2-02 

▪ vyhledává data podle zadaných úkolů M-5-2-01 

 

▪ Jednotky 

▪ Tabulky 

▪ Diagramy, grafy, jízdní řády, kalendář 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

M-5-3-01 

M-5-3-02 

M-5-3-03 

M-5-3-05 

Žák: 

▪ umí pracovat s kružítkem M-5-3-01 

▪ narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem M-5-3-

01 

▪ dokáže narýsovat čtverec, obdélník, trojúhelník (ze tři 

stran, pravoúhlý) M-5-3-01 

▪ rýsuje kolmice, rovnoběžky, různoběžky M-5-3-03 

▪ zná pojmy strana, vrchol, určí obvod útvarů pomocí 

sečtení délek stran M-5-3-03 

▪ umí graficky sčítat a odčítat úsečky M-5-3-02 

▪ umí určit souřadnice bodu ve čtvercové síti M-5-3-05 

▪ určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru M-5-3-

05 

 

 

▪ Rýsování pomocí kružítka 

▪ Čtverec, obdélník, trojúhelník 

▪ Graf. součet stran geom. útvarů 

▪ Osová souměrnost 
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1. STUPEŇ 5. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Číslo a početní operace 

M-5-1-01 

M-5-1-02 

M-5-1-03 

M-5-1-04 

M-5-1-06 

M-5-1-07 

M-5-1-08 

Žák: 

▪ umí přečíst a zapsat čísla do 1 000 000 M-5-1-01 

▪ orientuje se na číselné ose v oboru do 1 000 000 M-5-1-

01 

▪ znázorňuje a porovnává čísla M-5-1-02 

▪ zaokrouhluje čísla na tisíce, desetitisíce a statisíce M-5-

1-03 

▪ sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 1 000 000 M-5-1-01 

▪ provádí odhady výsledků M-5-1-03 

▪ umí násobit deseti, stem, tisícem M-5-1-01 

▪ násobí a dělí v oboru násobilky M-5-1-01 

▪ násobí a dělí mimo obory násobilky v jednoduchých 

případech M-5-1-01 

▪ písemně násobí trojciferným činitelem M-5-1-02 

▪ dělí jednociferným i dvojciferným dělitelem M-5-1-02 

▪ provádí kontrolu početních operací M-5-1-03 

▪ využívá komunikativnost a asociativnost sčítání a 

násobení M-5-1-01 

▪ využití závorek M-5-1-01 

▪ řeší a tvoří slovní úlohy M-5-1-04 

▪ počítá jednoduché rovnice M-5-1-01 

▪ čte a zapisuje římské číslice I až X, L, C, D, M M-5-1-04 

 

▪ Počítání v oboru přirozených čísel  

▪ Násobení a dělení 

▪ Vlastnosti početních výkonů 

▪ Slovní úlohy 

▪ Římské číslice 

▪ Zlomky 

▪ Desetinná čísla 

▪ Celá záporná čísla 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ zná pojem zlomek M-5-1-04 

▪ pozná a dokáže vyznačit 1/2, 1/3, 1/4 až 1/10 M-5-1-04 

▪ porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem 

v oboru kladných čísel M-5-1-06 

▪ zná pojem desetinné číslo, zapisuje a vyznačuje desetinná 

čísla na číselné ose M-5-1-07 

▪ zná pojem záporné celé číslo a vyznačí ho na číselné ose 

M-5-1-08 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

M-5-2-01 

M-5-2-02 

Žák: 

▪ převádí jednotky času a objemu M-5-2-01 

▪ sestavuje jednoduché tabulky - vyhledává, čte a 

doplňuje chybějící údaje M-5-2-02 

▪ vyhledává, sbírá a třídí data M-5-2-01 

 

▪ Jednotky 

▪ Tabulky 

▪ Diagramy, jízdní kalendáře, seznamy 

 

 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

M-5-3-01 

M-5-3-02 

M-5-3-04 

Žák: 

▪ zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý, 

rovnoramenný, rovnostranný M-5-3-01 

▪ umí sestrojit trojúhelník obecný, pravoúhlý, 

rovnoramenný, rovnostranný M-5-3-01 

▪ umí sestrojit čtverec a obdélník M-5-3-01 

▪ určí obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě 

M-5-3-04 

▪ umí změřit a vypočítat obvod trojúhelníku a 

čtyřúhelníku M-5-3-02 

 

▪ Geometrie 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

M-5-4-01 

Žák: 

▪ řeší jednoduché slovní úlohy, dodržuje správný postup 

řešení M-5-4-01 

▪ třídí údaje M-5-4-01 

▪ řeší a tvoří jednoduché magické čtverce M-5-4-01 

 

▪ Slovní úlohy 

▪ Magické čtverce 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.3  Matematika a její aplikace - 2. stupeň 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

6.ročník – 5 hodin 

7.ročník – 5 hodin 

8.ročník – 5 hodin 

9.ročník – 5 hodin 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávání v matematice je založeno na aktivních činnostech s matematickými objekty, na 

užití matematiky v reálných situacích, na osvojení pojmů, matematických postupů a na rozvoji 

abstraktního a exaktního myšlení a logického uvažování. 

Předmět matematika a její aplikace je úzce spjat s ostatními přírodovědnými předměty; 

s fyzikou (převody jednotek), se zeměpisem (měřítko mapy, výpočty), s chemií (řešení rovnic, 

výpočty). 

3. Organizační vymezení předmětu 

▪ frontální výuka spojená s dedukcí   

▪ samostatná práce 

▪ skupinová práce 

▪ diskuse 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 

Kompetence k učení 

Vedeme žáky k: 

 využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech 

 rozvíjení paměti prostřednictvím numerických výpočtů, matematických vzorců a 

algoritmů 

 rozvoji myšlení osvojováním a využíváním základních matematických pojmů a vztahů 

 vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení 

úloh) 

 aplikaci znalostí v ostatních vzdělávacích oblastech a v reálném životě 
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Kompetence k řešení problémů 

Vedeme žáky k: 

 rozvoji logického myšlení 

 věcné argumentaci při řešení matematických problémů 

 rozvíjení zkušeností s matematizací reálných situací 

 poznání, že realita je složitější než její matematický model 

 provádění rozboru problému a plánu řešení, k odhadu výsledku 

 volbě správného postupu řešení problému a kontrole správnosti výsledku 

Kompetence komunikativní 

Vedeme žáky k: 

 přesnému a stručnému vyjadřování užitím matematického jazyka pomocí správné 

terminologie a symboliky 

 zdůvodnění matematického postupu a vytváření hypotéz 

Kompetence sociální a personální 

Vedeme žáky k: 

 rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh 

 poznávání možností matematiky a skutečnosti, že správného výsledku lze dosáhnout 

různými postupy 

 rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti 

 soustavné sebekontrole při každém kroku řešení 

Kompetence občanské 

Vedeme žáky k: 

 poznání užitečnosti matematiky v běžném životě 

 seznámení s historickým vývojem matematiky 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky k: 

 zdokonalení grafického projevu 

 efektivnímu organizování vlastní práce 

 využití znalostí a zkušeností získané v matematice v zájmu vlastního rozvoje a své 

přípravy na budoucnost 
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Kompetence digitální 

Vedeme žáky k: 

 účelnému využití kalkulátorů, k ulehčení řešení algoritmických úloh, kdy kalkulátory 

napomáhají s rutinními výpočty. 

 využití digitálních technologií jako nástroje pro zpracování dat (Tabulkový procesor pro 

analýzu a prezentaci statistických úloh). 

 modelování geometrických útvarů a těles s využitím dynamického geometrického 

softwaru, kdy podporujeme osvojení geometrických dovedností a rozvoj prostorové 

představivosti.  

 kontrole vlastních výpočtů s využitím vhodných aplikací. (například PHOTOMATH, 

MY SCRIPT CALKULATOR – aplikace, které samy vypočítají i obtížný algebraický 

výraz) 

 měření veličin s využitím aplikací – např. délky, plochy, úhlů, fyzikálních veličin. 

 rozvoji logického myšlení, předvídavosti – pomocí her příslušných aplikací. 
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Vzdělávací obsah: 

2. stupeň 

Matematika a její aplikace 

1. ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Žák: 

M-9-1-01  provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve 

výpočtech druhou mocninu a odmocninu 

M-9-1-02  zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-03   modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

M-9-1-04  užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným 

číslem, poměrem, zlomkem desetinným číslem, procentem) 

M-9-1-05  řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky 

map a plánů 

M-9-1-06  řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než 

celek) 

M-9-1-07  matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu 

výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin 

pomocí vzorců a vytýkáním 

M-9-1-08  formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

M-9-1-09  analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž 

využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 

 

2. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Žák: 

M-9-2-01  vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

M-9-2-02  porovnává soubory dat 

M-9-2-03  určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

M-9-2-04  vyjádří funkční stav tabulkou, rovnicí grafem 

M-9-2-05  matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 
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3. GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Žák: 

M-9-3-01  zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných 

útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá 

potřebnou matematickou symboliku 

M-9-3-02  charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

M-9-3-03  určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

M-9-3-04  odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

M-9-3-05  využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a 

k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

M-9-3-06  načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-07  užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků 

M-9-3-08  načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, 

určí osově a středově souměrný útvar 

M-9-3-09  určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich 

vlastnosti 

M-9-3-10  odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-11  načrtne a sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12  načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

M-9-3-13  analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného 

matematického aparátu 

 

4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Žák: 

M-9-4-01  užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a 

nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-4-02  řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 
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2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

OPAKOVÁNÍ Z ARITMETIKY A GEOMETRIE 

M-9-1-02 

M-9-3-04 

A/ PŘIROZENÁ ČÍSLA 

Žák: 

▪ zobrazuje přirozená čísla a nulu na číselné ose 

▪ užívá zápisy přirozených čísel v desítkové soustavě 

▪ porovnává přirozená čísla podle velikosti 

▪ zaokrouhluje přirozená čísla na desítky, stovky 1.2.… 

▪ sčítá, odčítá, násobí přirozená čísla 

▪ dělí přirozená čísla jednociferným a dvouciferným dělitelem 

▪ užívá uvedené znalosti při řešení úloh z praxe 

 

B/ ROVINNÉ ÚTVARY A GEOMETRICKÁ TĚLESA 

Žák: 

▪ znázorňuje body a přímky a rozhoduje o jejich vzájemné poloze 

▪ měří délky, narýsuje úsečku dané délky 

▪ narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem 

▪ sestrojí střed úsečky pomocí kružítka 

▪ načrtne trojúhelník a čtyřúhelník, narýsuje obdélník a čtverec 

▪ používá jednotky délky, převádí je 

▪ počítá obvody mnohoúhelníků 3.4. 

▪ používá jednotky obsahu, převádí je 3.4. 

▪ určuje obsahy obrazců ve čtvercové síti 

▪ počítá obsahy čtverce a obdélníku 3.4. 

▪ pozná a pojmenuje krychli, kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel a 

kouli 

 

 

 

 

▪ Přirozená čísla 

▪ Počítáme s přirozenými čísly 

▪ Desetinná čísla 

▪ Črtáme, rýsujeme, měříme 

▪ Počítáme obvody, obsahy 

▪ Geometrická tělesa 

▪ Komplexní úlohy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DESETINNÁ ČÍSLA  

M-9-1-01 

M-9-1-04 

M-9-1-02 

M-9-1-09 

Žák: 

▪ porovnává desetinná a zaokrouhluje na daný řád 1.2. 

▪ násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 1000… 

▪ užívá a převádí jednotky délky, hmotnosti a obsahu 

▪ sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla písemně i na 

kalkulačce1.2.  

▪ užívá předcházející znalosti k řešení úloh z praxe 1.9. 

 

▪ Tisíciny i miliontiny 

▪ Sčítání a odčítání desetinných čísel 

▪ Jednotky délky, hmotnosti a obsahu 

▪ Násobení desetinných čísel 

▪ Dělení desetinných čísel 

▪ Komplexní úlohy 

 

DĚLITELNOST  

M-9-1-03 

Žák: 

▪ rozliší prvočíslo a složené číslo 

▪ rozloží složené číslo na součin prvočísel 

▪ určí největšího společného dělitele dvou a tří čísel 

▪ určí největšího společného násobku dvou a tří čísel 

 

▪ Dělitel a násobek 

▪ Největší společný dělitel 

▪ Nejmenší společný násobek 

▪ Komplexní úlohy 

 

ÚHEL, OSOVÁ SOUMĚRNOST, TROJÚHELNÍK 

M-9-3-01 

M-9-3-02 

M-9-3-03 

M-9-3-08 

A/ ÚHEL A JEHO VELIKOST 3.2., 3.3. 

Žák: 

▪ přenese daný úhel ke zvolené polopřímce 

▪ sestrojí osu úhlu 

▪ odhadne a změří velikost daného úhlu 

▪ sestrojí úhel dané velikosti 

▪ pozná úhel ostrý, tupý, pravý, přímý, úhly vrcholové, vedlejší 

▪ sčítá a odčítá úhly a jejich velikosti ve stupních a minutách 

 

 

 

▪ Úhel a jeho velikost 

▪ Osová souměrnost 

▪ Trojúhelníky 

▪ Komplexní úlohy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

B/ OSOVÁ SOUMĚRNOST 3.8. 

Žák: 

▪ rozhodne, zda jsou dva obrazce shodné 

▪ sestrojí obraz bodu a jednoduchého rovinného obrazce v osové 

souměrnosti 

▪ rozhodne, zda je útvar osově souměrný 

▪ v jednoduchém případě doplní osu souměrnosti osově 

souměrných útvarů 

C/ TROJÚHELNÍK 3.2. 

Žák: 

▪ vypočítá ze známé velikosti 2 vnitřních úhlů velikost 3. 

vnitřního úhlu 

▪ pozná a popíše ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý, rovnostranný a 

rovnoramenný trojúhelník 

▪ sestrojí výšky trojúhelníku 

▪ sestrojí těžnice, těžiště a střední příčku trojúhelníku 

▪ sestrojí kružnici trojúhelníku opsanou a vepsanou 

 

KRYCHLE A KVÁDR  

M-9-3-09 

M-9-3-10 

M-9-3-11 

M-9-3-12 

M-9-3-13 

Žák: 

▪ načrtne a narýsuje obraz krychle a kvádru 

▪ načrtne a narýsuje síť krychle a kvádru 

▪ vypočítá povrch krychle a kvádru 

▪ vypočítá objem krychle a kvádru 

▪ převádí jednotky objemu, včetně jednotek odvozených od litru 

▪ aplikuje uvedené znalosti na jednoduché úlohy z praxe 3.13. 

 

 

▪ Krychle a kvádr 

▪ Komplexní úlohy 

▪ Opakování 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-9-4-01 

M-9-3-13 

 

Žák: 

▪ užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a 

problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných 

situací 4.1. 

 

 

▪ průběžně 

▪ Komplexní úlohy na konci každé kapitoly 
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2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

OPAKOVÁNÍ  

 

Žák zopakuje: 

▪ operace s přirozenými čísly 

▪ dělitelnost přirozených čísel 

▪ úhel 

▪ osová souměrnost 

▪ trojúhelník 

▪ krychle kvádr 

 

▪ Dle očekávaných výstupů 

 

RACIONÁLNÍ ČÍSLA  

M-9-1-01 

M-9-1-04 

M-9-1-09 

 

A/ NEZÁPORNÉ ZLOMKY 1.1., 1.4. 

Žák: 

▪ zobrazí zlomek na číselné ose 

▪ krátí a rozšiřuje zlomek 

▪ porovná dva zlomky 

▪ převede zlomek na desetinné číslo a naopak 

▪ převede smíšené číslo na zlomek a naopak 

▪ sčítá a odčítá zlomky 

▪ násobí a dělí zlomky 

▪ seznámí se složenými zlomky 

▪ využívá zlomky při řešení jednoduchých úloh z praxe 

B/ CELÁ ČÍSLA 1.1., 1.9. 

Žák: 

▪ rozliší kladné a záporné celé číslo 

▪ zobrazí celé číslo na číselné ose na číselné ose 

 

▪ Zlomky 

▪ Počítáme se zlomky 

▪ Komplexní úlohy 

▪ Celá čísla  

▪ Počítáme s celými čísly 

▪ Racionální čísla 

▪ Komplexní úlohy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ určí absolutní hodnotu celého čísla 

▪ určí opačné číslo k danému celému číslu 

▪ porovná celá čísla podle velikosti 

▪ sčítá a odčítá celá čísla 

▪ násobí a dělí celá čísla 

▪ využívá znalosti o celých číslech v úlohách z praxe 

C/ RACIONÁLNÍ ČÍSLA 1.9. 

Žák: 

▪ zobrazí racionální číslo na číselné ose 

▪ porovná racionální čísla podle velikosti 

▪ určí absolutní hodnotu RČ 

▪ sčítá a odčítá RČ 

▪ násobí a dělí RČ 

▪ aplikuje uvedené znalosti na jednoduchých úlohách 

z praxe 

POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST, PROCENTA A ÚROKY  

M-9-1-04 

M-9-1-05 

M-9-2-03 

M-9-2-04 

M-9-1-06 

A/ POMĚR 1.4., 1.5. 

Žák: 

▪ určí poměr dvou veličin 

▪ zkrátí a rozšíří daný poměr 

▪ zvětší a zmenší danou hodnotu v daném poměru 

▪ rozdělí celek v daném poměru 

▪ využije poměr a postupný poměr k řešení úloh z praxe 

▪ užije dané měřítko při čtení map a konstrukci 

jednoduchých plánků 

 

 

 

 

▪ Poměr 

▪ Přímá a nepřímá úměrnost 

▪ Procenta  

▪ Promile 

▪ Úroky 

▪ Základy finanční matematiky 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

B/ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST 2.3., 2.4. 

Žák: 

▪ sestaví tabulku přímé a nepřímé úměrnosti 

▪ rozhodne, zda je daná závislost PÚ nebo NÚ 

▪ vyznačí bod s danými souřadnicemi v pravoúhlé 

soustavě souřadnic 

▪ určí souřadnice bodu v pravoúhlé soustavě souřadnic 

▪ narýsuje graf přímé a nepřímé úměrnosti 

▪ řeší úlohy z praxe s využitím přímé a nepřímé úměrnosti, 

využívá trojčlenku 

C/ PROCENTA A JEJICH UŽITÍ, PROMILE 1.4., 1.6. 

Žák: 

▪ vypočítá velikost části odpovídající danému počtu 

procent (promile)   

▪ určí celek z dané části odpovídající známému počtu 

procent (promile) 

▪ vypočítá, kolik procent (promile) z celku představuje 

daná část 

▪ užije předcházející znalosti při řešení úloh z praxe 

D/ JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ 

Žák: 

▪ vypočítá pro vložený či zapůjčený kapitál a pro danou 

úrokovou míru odpovídající úrok 

▪ vypočítá daň z úroku a úrok po zdanění 

▪ řeší úlohy na jednoduché úrokování vázané běžné účty, 

termínované vklady, dluhopisy, úvěry             
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

SHODNOST, STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST  

M-9-3-01 

M-9-3-06 

M-9-3-07 

M-9-3-12 

M-9-3-02 

M-9-3-05 

M-9-3-08 

A/ SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ 3.2., 3.5. 

Žák: 

▪ odhadne, zda jsou dva obrazce shodné 

▪ rozhodne o shodnosti pomocí průsvitky 

▪ používá věty sss, sus, usu při rozhodování o shodnosti 

trojúhelníků 

▪ sestrojí trojúhelník s využitím vět sss, sus, usu 

B/ STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST 3.8. 

Žák: 

▪ sestrojí obraz daného obrazce v osové souměrnosti 

▪ sestrojí obraz daného obrazce ve středové souměrnosti 

▪ rozhodne, zda je obrazec středově nebo osově 

souměrný 

▪ v jednoduchém případě doplní střed souměrnosti 

středově souměrného útvaru 

 

▪ Shodnost trojúhelníků 

▪ Středová souměrnost 

▪ Komplexní úlohy 

 

ČTYŘÚHELNÍKY 

M-9-3-02 

M-9-3-04 

M-9-3-06 

M-9-3-13 

 

Žák: 

▪ rozliší jednotlivé druhy rovnoběžníků a zná jejich 

vlastnosti 

▪ zná vlastnosti lichoběžníku 

▪ sestrojí rovnoběžníky a lichoběžníky v jednoduchých 

případech 

▪ vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku, lichoběžníku a 

trojúhelníku 

 

▪ Rovnoběžník 

▪ Obsah trojúhelníku 

▪ Lichoběžník 

▪ Komplexní úlohy  
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ aplikuje uvedené znalosti v úlohách z praxe 

HRANOLY 

M-9-3-09 

M-9-3-10 

M-9-3-11 

M-9-3-12 

M-9-3-13 

Žák: 

▪ pozná hranol, určí jeho podstavy a plášť 

▪ načrtne a narýsuje síť hranolu 

▪ vypočítá objem a povrch hranolu 

 

▪ Hranoly 

▪ Komplexní úlohy 

▪ Opakování učiva 7. ročníku 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-9-4-01 

Žák: 

▪ užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 

úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných 

nebo zkoumaných situací 4.1. 

 

 

▪ průběžně 

▪ Komplexní úlohy na konci každé kapitoly 
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2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. A 7. ROČNÍKU 

 

Žák si zopakuje: 

▪ zlomky, desetinná čísla 

▪ celá čísla 

▪ racionální čísla 

▪ poměr 

▪ přímá a nepřímá úměrnost 

▪ procenta 

▪ osová a středová souměrnost 

▪ konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků 

▪ obvody a obsahy geometrických útvarů 

▪ tělesa: krychle, kvádr, hranoly  

o sestrojení sítě 

o výpočet povrchu, objemu  

 

 

▪ Zlomky, desetinná čísla 

▪ Celá čísla 

▪ Racionální čísla 

▪ Poměr 

▪ Přímá a nepřímá úměrnost 

▪ Procenta 

▪ Osová a středová souměrnost 

▪ Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků 

▪ Obvody a obsahy geometrických útvarů 

▪ Krychle, kvádr 

▪ Hranoly 

 

MOCNINY A ODMOCNINY  

M-9-1-01 

M-9-1-02 

A/ DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA, 

PYTHAGOROVA VĚTA 

Žák: 

▪ odhadne druhou mocninu 

▪ určí druhou mocninu pomocí tabulek i 

kalkulačky 

▪ odhadne druhou odmocninu 

 

▪ Druhá mocnina 

▪ Druhá odmocnina 

▪ Pythagorova věta a její využití 

▪ Mocniny s přirozeným mocnitelem 

▪ Komplexní úlohy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ určí druhou odmocninu pomocí tabulek i 

kalkulačky 

▪ zná Pythagorovu větu 

▪ řeší úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty 

B/ MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM 

Žák: 

▪ zapisuje a určuje mocniny s přirozeným 

mocnitelem 

▪ provádí početní operace s mocninami 

▪ zapisuje čísla v desítkové soustavě s užitím 

mocnin o základu 10 

VÝRAZY 

M-9-1-01 

M-9-1-07 

 

A/ ČÍSELNÉ VÝRAZY, VÝRAZY S PROMĚNNÝMI 

1.7. 

Žák: 

▪ vypočte hodnotu číselného výrazu 1.1. 

▪ dosadí do výrazu s proměnnými 

▪ zapíše situaci danou slovním vyjádřením 

pomocí výrazů 

▪ vyjádří daný výraz slovně 

▪ sestaví vzorec pomocí výrazů s proměnnými 

B/ MNOHOČLENY 

Žák: 

▪ zapíše mnohočlen v co nejstručnějším a 

přehledném tvaru 

▪ sčítá a odčítá mnohočleny 

▪ násobí mnohočleny 

▪ upraví mnohočleny na součin vytknutím před 

závorku 

 

 

▪ Výrazy 

▪ Mnohočleny 

▪ Komplexní úlohy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ užívá vzorce pro druhou mocninu součtu a 

rozdílu jednočlenů a pro rozdíl druhých mocnin 

jednočlenů 

LINEÁRNÍ ROVNICE 

M-9-1-08 

M-9-1-09 

Žák: 

▪ užívá ekvivalentní úpravy rovnic 

▪ řeší lineární rovnice s jednou neznámou, provádí 

zkoušku dosazením 

▪ využívá lineární rovnice s jednou neznámou při 

řešení úloh z praxe1.9. 

▪ po dosazení do vzorce vypočítá zbývající 

neznámou 

 

▪ Řešení rovnic 

▪ Rovnice kolem nás – slovní úlohy 

▪ Komplexní úlohy 

 

KRUŽNICE, KRUH,VÁLEC 

M-9-3-01 

M-9-3-04 

M-9-3-09 

M-9-3-10 

M-9-3-11 

M-9-3-12 

M-9-3-13 

Žák: 

▪ popíše vzájemnou polohu kružnice a přímky, 

resp. dvou kružnic 

▪ použije Thaletovu kružnici při konstrukci 

pravoúhlého trojúhelníku 

▪ sestrojí tečny z bodu ke kružnici 

▪ vypočítá délku kružnice, obvod a obsah kruhu 

▪ popíše válec, načrtne a narýsuje jeho síť 

▪ vypočítá povrch a objem válce 

▪ aplikuje uvedené postupy v jednoduchých 

úlohách z praxe 3.13. 

 

 

▪ Kružnice, kruh 

▪ Válec 

▪ Komplexní úlohy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 

M-9-3-05 

M-9-3-01 

Žák: 

▪ zvládne obvyklý postup při řešení konstrukční 

úlohy 

▪ narýsuje osu úhlu, osu úsečky, soustředné 

kružnice 

▪ sestrojí trojúhelník s využitím výšky nebo těžnice 

▪ sestrojí rovnoběžník popř. lichoběžník s využitím 

výšky 

▪ užívá pravidla přesného rýsování 

 

▪ Konstrukční úlohy 

▪ Komplexní úlohy 

▪ Opakování učiva 8. ročníku 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-9-4-01 

Žák: 

▪ užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 

řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 

předkládaných nebo zkoumaných situací 4.1. 

 

 

▪ průběžně 

▪ Komplexní úlohy na konci každé kapitoly 
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2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ROZŠÍŘENÉ OPAKOVÁNÍ 6. – 8. ROČNÍKU 

 

Žák si zopakuje a rozšíří učivo: 

▪ dělitelnost přirozených čísel 

▪ celá čísla 

▪ zlomky, desetinná čísla 

▪ mocniny a řády čísel 

▪ druhá mocnina a odmocnina, třetí mocnina a odmocnina 

▪ racionální čísla 

▪ poměr 

▪ přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka 

▪ procenta 

▪ mnohočleny 

▪ rovnice, slovní úlohy 

 

▪ Dělitelnost 

▪ Celá čísla 

▪ Zlomky a desetinná čísla 

▪ Mocniny 

▪ Druhá a třetí mocnina a odmocnina 

▪ Racionální čísla 

▪ Poměr 

▪ Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka 

▪ Procenta 

▪ Mnohočleny 

▪ Rovnice 

▪ Slovní úlohy řešené rovnicemi 

 

 

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC  

M-9-1-08 

M-9-1-09 

Žák: 

▪ řeší soustavu dvou lineárních rovnic  

o dosazovací metodou 

o sčítací metodou 

▪ využívá soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými při 

řešení úloh z praxe 1.9. 

 

 

▪ Soustavy rovnic 

▪ Souhrnná cvičení 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

FUNKCE  

M-9-2-04 

A/ POJEM FUNKCE 

Žák: 

▪ rozhodne, zda závislost daná tabulkou nebo grafem, je 

funkce 

▪ určí definiční obor a obor hodnot funkce dané tabulkou 

či grafem 

▪ sestrojí graf funkce dané tabulkou 

 

 

▪ Funkce 

 

M-9-2-03 

M-9-2-04 

M-9-2-05 

B/ PŘÍMÁ ÚMĚRNOST, LINEÁRNÍ FUNKCE, NEPŘÍMÁ 

ÚMĚRNOST 

Žák: 

▪ sestrojí graf lineární funkce 

▪ sestrojí graf nepřímé úměrnosti 

▪ řeší graficky soustavu dvou lineárních funkcí se dvěma 

neznámými 

▪ řeší úlohy z praxe vedoucí k lineárním funkcím 2.5. 

 

 

 

▪ Lineární funkce 

▪ Ze světa nelineárních funkcí 

▪ Souhrnná cvičení 

 

PODOBNOST 

M-9-3-07 

M-9-1-05 

M-9-3-06 

Žák: 

▪ pozná podobné obrazce a určí poměr podobnosti 

▪ sestrojí obrazec podobný danému obrazci při zvoleném 

poměru podobnosti 

▪ rozdělí úsečku v daném poměru podobnosti 

▪ objeví a využije podobnost v jednoduchých úlohách 

z praxe 

▪ využije měřítko při práci s plány a mapami 

 

▪ Podobnost 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

GONIOMETRICKÉ FUNKCE 

 

Žák: 

▪ popíše zavedení funkce sinus, kosinus a tangens pomocí 

poměru stran v pravoúhlém trojúhelníku 

▪ určí v tabulkách či na kalkulačce hodnotu funkce sin, 

cos,tg pro danou velikost ostrého úhlu a také obráceně 

k dané hodnotě goniometrické funkce zjistí velikost 

příslušného ostrého úhlu 

▪ účelně využívá goniometrické funkce při řešení 

pravoúhlého trojúhelníku 

▪ aplikuje postupy s výpočty pomocí goniometrických 

funkcí na slovní úlohy a praktické náměty 

 

▪ Goniometrické funkce 

 

JEHLAN, KUŽEL, KOULE 

M-9-3-09 

M-9-3-10 

M-9-3-11 

M-9-3-12 

M-9-3-13 

Žák: 

▪ pozná jehlan a sestrojí síť 

▪ pozná a popíše kužel 

▪ vypočítá v jednoduchých případech povrch a objem 

jehlanu i kužele a to i s užitím goniometrických funkcí 

▪ vypočítá objem a povrch koule 

 

▪ Jehlan 

▪ Kužel 

▪ Koule 

▪ Souhrnná cvičení 
 

ZÁKLADY STATISTIKY 

M-9-2-01 

M-9-2-02 

Žák: 

▪ čte výsledky statistického šetření zaznamenané tabulkou 

▪ určuje četnosti a relativní četnosti 

▪ čte a sestrojuje diagramy 

 

▪ Základy statistiky 

▪ Souhrnná cvičení 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ počítá aritmetický průměr 

▪ provádí, zaznamenává a vyhodnocuje jednoduchá 

statistická šetření 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-9-4-01 

M-9-4-02 

Žák: 

▪ užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 

úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných 

nebo zkoumaných situací 4.1. 

▪ řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 

kombinuje dovednosti z různých tematických a 

vzdělávacích oblastí 4.2. 

 

▪ průběžně 

▪ Komplexní úlohy na konci každé kapitoly 

 

▪ Rozšířené opakování učiva 6. až 8. ročníku 

▪ Matematické soutěže 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.4  Anglický jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

Anglický jazyk je vyučován v prvním až devátém ročníku. 

▪ V 1. a 2. ročníku je časová dotace 1 hodina týdně 

▪ Ve 3.,4., 6.- 9. ročníku je časová dotace 3 hodiny týdně. 

▪ V 5. ročníku je časová dotace 4 hodiny týdně. 

2. Obsahové vymezení předmětu 

 Obsahem předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a 

souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi 

z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem a internetem. 

3. Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá vždy v celém ročníku najednou. Žáci jsou rozděleni do menších skupin. Ve 

výuce je využíván výklad, dialogy, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), 

samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, 

soutěže, recitace, zpěv, dramatizace, výukové programy na PC. 

4. Začlenění průřezových témat 

3. - 5. ročník – OSV, VMEGS 

6. - 9. ročník – OSV, VMEGS, MuV 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz tabulka průřezových témat 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k pochopení důležitosti cizích jazyků nejen pro jejich osobní život, ale i 

pro další studium 

 propojujeme probraná témata a jazykové jevy s konkrétními situacemi v životě, rodině 

a ve světě 

Kompetence k řešení problémů 

 učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 
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 vedeme žáky k tomu, aby se nebáli mluvit s cizincem 

 vedeme žáky k opisu obsahu sdělení, chybí-li slovní zásoba 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky k porozumění jednoduchého sdělení v anglickém jazyce 

 učíme žáky umění naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

 využíváme dovedností osvojených v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k tomu, aby v jednoduchých situacích dokázali vyžádat nebo poskytnout 

pomoc, radu 

 v anglicky hovořící skupině vedeme žáky ke spolupráci na jednoduchém úkolu 

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k tomu, aby získali představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a 

porovnali je se zvyky našimi 

 vedeme žáky k zodpovědnému rozhodnutí podle dané situací 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k samostatné práci s výkladovými i uživatelskými slovníky 

 učíme žáky využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí  

Kompetence digitální 

 učíme žáky pracovat s digitálními zařízeními, kterými disponuje škola i se zařízeními 

vlastními (interaktivní tabule, tablet, chytrý telefon) 

 seznamujeme žáky s aplikacemi a dalšími službami, které jim zefektivňují práci a 

vedeme je ke správnému a účelnému ovládání a používání ve škole i doma (překladače, 

vzdělávací aplikace, výukové programy, videa apod.) 

 učíme žáky vytvářet a upravovat digitální obsah ( e- mail, prezentace atd.) 

 vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali informace na dané téma a sami je kriticky 

posuzovali 
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Anglický jazyk 

1. stupeň 

 Očekávané výstupy – 1. období 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Žák: 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

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

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu  

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 

pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu  

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení  

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

 

 

Očekávané výstupy – 2. období  

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

Žák: 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností  

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a 

zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 
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MLUVENÍ  

Žák: 

CJ-5-2-01 zapojí se do jednoduchých rozhovorů  

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá  

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům  

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu  

 

PSANÍ  

Žák: 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, 

rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 
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1. STUPEŇ 1. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – žák: Slovní zásoba: 

▪ čísla 1–10 / barvy / hračky / rodina / 

▪ školní pomůcky 

Reálie: 

▪ Velikonoce, Vánoce 

Konverzační témata: 

▪ pozdravy 

OSV – Sociální rozvoj 

– Komunikace 

 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

CJ-3-1-01 ▪ rozumí jednoduchým pokynům učitele 

CJ-3-1-2 
▪ zopakuje se správnou výslovností slova, se kterými se v 

průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-05 
▪ přiřadí mluvenou podobu slova k vizuální opoře (obrázku 

apod.) 
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1. STUPEŇ 2. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – žák: 
Slovní zásoba: 

▪ zvířata / čísla 1–10 / jídlo/ oblečení/ rodina 

▪ předměty denní potřeby/ základní slovesa/ 

Reálie: 

▪ narozeniny, Velikonoce, Vánoce 

Konverzační témata: 

▪ pokyny, pozdravy 

OSV – Sociální rozvoj 

– Komunikace 

 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

CJ-3-1-01 

▪ rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 

jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje 

na ně verbálně i neverbálně 

CJ-3-1-02 
▪ zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v 

průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-05 
▪ přiřadí mluvenou podobu slova k vizuální opoře (obrázku 

apod) 
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1. STUPEŇ 3. ROČNÍK 

  

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI – žák: 

Slovní zásoba: 

▪ čísla (0-29) / barvy / abeceda 
▪ svátky / sport / volný čas a záliby 
▪ rodina / škola a školní pomůcky 
▪ oblečení / lidské tělo / počasí 

Gramatika: 

▪ seznámení s gramatickou strukturou věty 

oznamovací 

Reálie: 

▪ svátky  

Konverzační témata: 

▪ pokyny 

 

CJ-3-1-01 
▪ rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, 

a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

OSV – Sociální rozvoj 

– Komunikace 

CJ-3-1-02 
▪ zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se 

v průběhu výuky setkal 
VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

CJ-3-1-03 
▪ rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, 

pokud má k dispozici vizuální oporu 
 

CJ-3-1-04 
▪ rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 

textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 

výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 

 

CJ-3-1-05 
▪ přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 

slovního spojení 
 

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

předlohy 
 



Anglický jazyk 4. ročník 

112 

 

1. STUPEŇ 4. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM – žák: 

Slovní zásoba: 

▪ abeceda / čísla 1-100 

▪ dny v týdnu / měsíce / roční období a počasí  

▪ školní předměty / části těla 

▪ potraviny – jídlo, pití, ovoce, zelenina 

▪ denní rutiny/ přídavná jména  

▪ čas (celá a půl) / příroda a zvířata 

Gramatika: 

▪ good at  

▪ there is- are  

▪ has got 

▪ can / can´t 

▪ slovesa   –ing 

▪ sloveso „to be“ 

Reálie: 

▪ svátky (Vánoce / Velikonoce) 

Konverzační témata:  

▪ nakupování, objednávání,  

 

CJ-5-1-01 

▪ rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele souvisejícím s osvojovanými tématy, 

jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou 

výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže 

znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná 

činnost) 

 

CJ-5-1-02 

▪ rozpozná známá slova a slovní spojení (např. 

předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné 

a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, 

který se vztahuje k osvojovaným tématům  

▪ porozumí významu slov a slovních spojení 

vztahujícím se k osvojovaným tématům (např. 

vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, 

obrázek nebo text znázorňující význam daného 

slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

VMEGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

CJ-5-1-03 

▪ zachytí konkrétní informace (z probíraných 

témat) v krátkém jednoduchém poslechovém 

textu za využití vizuální opory 

 

MLUVENÍ – žák:  

CJ-5-2-01 

▪ použije základní zdvořilostní obraty (oslovení, 

pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi 

krátkých a pomalu vedených rozhovorech za 

použití jednoduchých slovních spojení a otázek 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

CJ-5-2-02 

▪ sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace (představí se, sdělí svůj věk, kde 

bydlí, co vlastní, umí, má rád, nerad, za použití 

jednoduchých slovních spojení a vět) 

 

CJ-5-2-03 
▪ reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních 

spojení na otázky týkající se jeho samotného 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – žák:  

CJ-5-3-01 

▪ v jednoduchých textech vyhledá známé výrazy 

a odpovědi na otázky, které se vztahují k 

probíraným tématům 

 

CJ-5-3-02 

 

▪ rozumí jednoduchým krátkým textům, 

rozhodne, zda je tvrzení pravdivé, či nepravdivé 
 

PSANÍ – žák:  

CJ-5-4-01 

 

▪ napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve 

kterých představí sebe, uvede svůj věk, kde 

bydlí a uvede své zájmy 
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1. STUPEŇ 5. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM – žák: 

Slovní zásoba: 

▪ rodina / povolání / státy / škola / dny v týdnu / 

měsíce 

▪ moderní technologie / oblečení / doprava 

▪ zvířata / přídavná jména / části těla / čas  

▪ denní rutina / sport / volný čas 

▪ hudební nástroje / domov – pokoje a jejich 

vybavení 

▪ předložky / budovy a místa ve městě 

Gramatika: 

▪ členy a/an  

▪ číslovky 1-100 / množné číslo / there is/are 

▪ sloveso „to be“  

▪ sloveso „have got“  

▪ přivlastňovací přídavná jména / can/can´t 

▪ present simple  

▪ present continuous  

Reálie: 

▪ UK – sport, bydlení, školy 

Konverzační témata: 

▪ popis osoby, bytu 

 

CJ-5-1-01 

 

▪ porozumí krátkým a jednoduchým otázkám a 

pokynům učitele souvisejícím s osvojovanými 

tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou 

výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, 

doplní znak nebo obrázek, doplní odpověď, 

vykoná činnost) 

 

CJ-5-1-02 

 

▪ porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících 

se k osvojovaným tématům v projevu 

pronášeném pomalu a zřetelně (např. vybere, 

přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak nebo obrázek, 

doplní odpověď, vykoná činnost) 

 

CJ-5-1-03 

 

▪ porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého 

poslechového textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

 

MLUVENÍ – žák:  

CJ-5-2-01 

 

▪ použije základní zdvořilostní obraty 

▪ se účastní jednoduchých a pomalu vedených 

rozhovorů (představí sebe, sdělí věk, bydliště a 

vlastní zájmy) 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 

CJ-5-2-02 

 

▪ sdělí informace o členech své rodiny a 

kamarádech za použití jednoduchých slovních 

spojení a vět 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

CJ-5-2-03 

 

▪ reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních 

spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – žák:  

CJ-5-3-01 

 

▪ najde konkrétní informace v krátkém, 

jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

 

CJ-5-3-02 

 

▪ porozumí významu slov, slovních spojení a 

jednoduchých vět, které nevztahují k tématům 

z běžného života 

VMEGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

PSANÍ – žák:  

CJ-5-4-01 

 

▪ napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve 

kterých představí členy své rodiny, kamarády a 

spolužáky uvede jejich věk a bydliště a jejich 

zájmy 

 

CJ-5-4-02 

 

▪ vyplní osobní údaje do formuláře  
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Anglický jazyk 

2. stupeň 

Očekávané výstupy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojovaných témat 

MLUVENÍ 

Žák: 

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních 

i neformálních situacích 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 

tématech  

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák: 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace  

PSANÍ 

Žák: 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 

 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM – žák: 

Slovní zásoba: 

▪ sport, škola – školní předměty 

▪ měsíce v roce, roční období 

▪ domácí práce 

▪ hodiny 

▪ zvířata 

Gramatika: 

▪ řadové číslovky 

▪ přivlastňovací pád 

▪ předmětná a přivlastňovací zájmena 

▪ přítomný čas prostý 

▪ přítomný čas průběhový  

Reálie: 

▪ UK – slavnosti, zvířata, jídlo 

Konverzační témata: 

▪ osobní informace 

▪ škola 

▪ oblíbené zvíře 

 

 

 

CJ-9-1-01 

▪ zachytí základní informace (o osobách, 

každodenních činnostech) v pomalu a zřetelně 

pronášeném jednoduchém projevu (k osvojeným 

tématům) 

 

CJ-9-1-02 
▪ porozumí obsahu promluvy – vybere a přiřadí 

vhodný obrázek, znázorňující téma 

 

MLUVENÍ – žák:  

CJ-9-2-01 

▪ se zapojí pomocí slovních spojení a vět do 

krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který 

se týká jeho samotného, každodenních činností, je-

li mu partner v komunikaci v případě nutnosti 

pomoci 

 

CJ-9-2-02 

▪ krátce pohovoří na osvojené konverzační téma 

(např. podle předem připravené osnovy nebo 

s vizuální oporou) 

 

CJ-9-2-03 
▪ popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního 

života 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – žák:  

CJ-9-3-01 
▪ vyhledá požadované informace v jednoduchém 

textu v učebnici 

 

CJ-9-3-02 
▪ v jednoduchých textech vyhledá známé výrazy a 

odpovědi na otázky 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PSANÍ – žák:  

CJ-9-4-01 ▪ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři   

CJ-9-4-02 
▪ napíše několik jednoduchých vět o sobě na základě 

probírané látky  
VMEGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

CJ-9-4-03 

 

▪ stručně písemně odpoví na otázky vztahující se 

k probírané látce 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 

MuV - multikulturalita 
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2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM – žák: 

Slovní zásoba: 

▪ geografické pojmy, počasí 

▪ Média – TV-pořady 

▪ životní etapy, rodina, pocity a nálady 

▪ volnočasové aktivity 

Gramatika: 

▪ přít. čas prostý x přít. čas průběhový 

▪ minulý čas prostý  

▪ Slovesa – pravidelná/ nepravidelná 

▪ počitatelná / nepočitatelná podstatná jména 

▪ some /any 

▪ How – otázky 

▪ stupňování přídavných jmen 

▪ porovnávání as…as…. 

▪ budoucí čas – going to 

▪ příslovce 

▪ přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový 

Reálie: 

▪ UK – rodina, kino, geografie, počasí 

▪ USA – geografie 

▪ Jídlo, rozdíly ve stravování 

Konverzační témata: 

▪ recepty, nakupování, restaurace – objednávání 

▪ Já a má rodina 

 

CJ-9-1-01 

▪ zachytí konkrétní informace (o osobách, 

každodenních činnostech, prostředí) v pomalu a 

zřetelně pronášeném jednoduchém projevu (k 

osvojeným tématům) 

 

CJ-9-1-02 ▪ porozumí obsahu promluvy – odpoví ano/ne  

MLUVENÍ – žák:  

CJ-9-2-01 

▪ se zapojí pomocí slovních spojení a vět do 

krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, ve 

kterém formuluje pozvání a na pozvání reaguje  

 

CJ-9-2-02 

▪ krátce pohovoří na osvojené konverzační téma 

(např. podle předem připravené osnovy nebo 

s vizuální oporou) 

 

CJ-9-2-03 
▪ popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního 

života 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – žák:  

CJ-9-3-01 

 

▪ vyhledá požadované informace v jednoduchém 

textu v učebnici i autentickém materiálu 

 

CJ-9-3-02 

 

▪ vyhledá klíčová slova a využije je k porozumění 

textu 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PSANÍ– žák:  

CJ-9-4-01 
▪ napíše několik vět o své rodině a zájmech na 

základě probírané látky  

 

CJ-9-4-02 

 

▪ reaguje na jednoduché písemné sdělení VMEGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 
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2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM – žák: 

Slovní zásoba: 

▪ Vesmír, volba povolání, doprava 

▪ státy, přírodní katastrofy 

▪ místnosti v domě, město-budovy 

▪ nemoci, frázová slovesa 

Gramatika: 

▪ budoucí čas – will,  

▪ budoucí čas will x going to 

▪ minulý čas průběhový 

▪ min. čas průběhový x min. čas prostý  

▪ členy – the/a/an 

▪ předložky s místem 

▪ -body/ -thing 

▪ must/should/have to 

Reálie: 

▪ UK – historie, osobnosti, Londýn 

▪ USA – New York 

Konverzační témata: 

▪ u lékaře, moje budoucnost  

 

CJ-9-1-01 

▪ rozumí základním informacím v zřetelně 

pronášeném jednoduchém projevu vztahujícím se 

k osvojeným tématům 

 

CJ-9-1-02 
▪ rozumí obsahu promluvy či konverzace na 

probírané téma 

 

MLUVENÍ – žák:  

CJ-9-2-01 

 

▪ se zapojí pomocí slovních spojení a vět do 

krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, ve 

kterém se domluví na tom, co bude dělat 

v budoucnosti a na odpověď reaguje  

 

CJ-9-2-02 ▪ pohovoří na osvojené konverzační téma   

CJ-9-2-03 
▪ vypráví jednoduchý příběh či událost na dané 

téma 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – žák: 
 

 

CJ-9-3-01 
▪ vyhledá požadované informace v jednoduchých 

autentických materiálech 

 

CJ-9-3-02 

 

▪ vyhledá požadované informace v jednoduchém 

textu a pracuje s nimi 

 

VMEGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PSANÍ – žák:  

CJ-9-4-01 
▪ napíše jednoduchý text týkající se osvojovaných 

témat  

 

CJ-9-4-02 
▪ písemně reaguje celou větou na otázky vztahující 

se k probíraným tématům 
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2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM – žák: 

Slovní zásoba: 

▪ Materiály, móda,  

▪ části těla, sport, emoce-povaha 

▪ Počítače, moderní technologie 

▪ péče o zdraví, stravovací návyky – vitamíny 

▪ životní prostředí, pocity – nálada 

▪ frázová slovesa 

Gramatika: 

▪ used to 

▪ too/ enough 

▪ předpřítomný čas  

▪ předpřítomný čas x minulý čas 

▪ vztažné věty - who / which / that 

▪ should/ might, 

▪ gerundium 

▪ trpný rod 

▪ podmínkové věty – 1. podmínka 

Reálie: 

▪ UK – historie, teenageři, Robin Hood 

▪ Austrálie – geografie 

▪ Evropská Unie 

Konverzační témata: 

▪ nákup oblečení, naše povaha, problémy 

teenagerů 

 

CJ-9-1-01 

▪ rozumí informacím v zřetelně pronášeném 

projevu vztahujícím se k osvojeným tématům a 

umí s nimi pracovat 

 

CJ-9-1-02 

▪ rozumí promluvě či konverzace na probírané 

téma a vybere správná tvrzení o obsahu 

promluvy 

 

MLUVENÍ – žák:  

CJ-9-2-01 

▪ poskytne a zjistí informace týkající se 

osvojovaných témat v každodenních situacích 

za použití slovních spojení a vět  

 

CJ-9-2-02 ▪ pohovoří na osvojené konverzační téma   

CJ-9-2-03 

▪ popíše událost za použití vět řazených za sebou 

nebo propojených základními spojkami (a, ale, 

nebo, protože) 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – žák:  

CJ-9-3-01 
▪ vyhledá požadované informace v autentických 

materiálech 

 

CJ-9-3-02 

 

▪ rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace a stručně 

je reprodukuje 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PSANÍ – žák:  

CJ-9-4-01 

▪ napíše email či dopis související s tématy, která 

jsou mu blízká  

VMEGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace 

 

CJ-9-4-02 ▪ si písemně vyžádá informace na probírané téma  
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Název vyučovacího předmětu: 

5.5  Informatika 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

1. Časové vymezení předmětu 

▪ 4. ročník – 1 hodina týdně 

▪ 5. ročník – 1 hodina týdně 

▪ 6. ročník – 1 hodina týdně 

▪ 7. ročník – 1 hodina týdně 

▪ 8. ročník – 1 hodina týdně 

▪ 9. ročník – 1 hodina týdně 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač, 

moderní digitální technologie, informační a komunikační systémy. Umožňuje všem žákům 

získat základní dovednosti a předpoklady pro ovládání výpočetní techniky a moderních 

informačních technologií. Ve výuce je dáván prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé 

učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů a projektovou činností. Pomáhá 

žákům porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie dnes jsou. 

Podporuje u žáků lepší orientaci ve světě informací, efektivní práci s informacemi 

(vyhledávání, zpracování, zdrojování a prezentování) a využívat je při dalším vzdělávání i 

v praktickém životě. 

Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami 

abstrakce, algoritmizace a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a 

práci s aplikacemi vnímáme jako prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl 

poznávat, jak počítač funguje, jak jsou reprezentována data různého typu, jak pracují 

informační systémy a jaké problémy informatika v různých řeší. Žáci jsou zároveň vedeni 

k bezpečnému užívání aplikací, internetu, sociálních sítí a ochraně osobních dat.  

Získané dovednosti jsou v dnešním světe nezbytným předpokladem pro uplatnění 

na trhu práce i podmínkou pro další efektivní vzdělávaní. Škola rovněž klade důraz na 

rozvíjení digitální gramotnosti i v ostatních předmětech a podporuje tak u žáků propojování 

získaných znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. 

3. Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá na počítačích v počítačové učebně, nebo v běžné učebně s přenosnými 

notebooky či tablety s připojením k internetu. V počítačové učebně je zajištěno dostatečné 
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množství počítačů, s kterými žáci mohou samostatně při výuce pracovat. Probírání 

některých témat probíhá bez počítače. Pro některé činnosti jsou rovněž k dispozici speciální 

informatické pomůcky. V některých činnostech je preferována práce žáků ve dvojicích či 

menších skupinách, aby docházelo k vzájemné diskusi a spolupráci. Výuka je orientována 

převážně činnostně, tedy s aktivním žákem, který sám objevuje, experimentuje, konstruuje, 

ověřuje své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy a spolupracuje.  

4. Začlenění průřezových témat 

▪ 4. ročník – OSV 

▪ 5. ročník – OSV 

▪ 6. ročník – OSV, MeV 

▪ 7. ročník – OSV, MeV 

▪ 8. ročník – OSV, MeV 

▪ 9. ročník – OSV, MeV 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz tabulka průřezových témat. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

Vedeme žáky k: 

 samostatnému objevování možností efektivního využití digitálních technologií, 

informačních a komunikačních systémů ve vzdělávání i v praktickém životě 

 používání vhodných výukových programů a aplikací, které rozvíjí u žáků jejich 

rozhodovací schopnosti a dovednosti pro práci s počítačem a dalšími digitálními 

technologiemi 

Kompetence k řešení problémů 

Vedeme žáky k: 

 vyhledávání informací pro řešení problému, zadaného úkolu či informací, které jsou 

v praktickém životě nezbytné (např. hledání v jízdních řádech, hledání v mapách, čtení 

zpráv apod.) 

 porovnávání získaných informací a poznatků z většího množství informačních zdrojů 

za účelem ověření jejich věrohodnosti  

 využití digitálních technologií při řešení úkolů a prezentaci výsledků své práce 

 k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti při řešení daného problému 
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Kompetence komunikativní 

Vedeme žáky k: 

 vzájemné diskusi při řešením dané problematiky 

 aktivnímu a efektivnímu využívání vhodné elektronické komunikace (např. e-mail, 

chat, sociální sítě) 

 bezpečnému užívání elektronické komunikace a předcházení bezpečnostních rizik z ní 

plynoucí 

 efektivnímu sdílení dat a informací v online světě 

 na 2. stupni vedeme žáky pomocí šablon dopisů, životopisů či formulářů k jejich aktivní 

tvorbě za pomocí aplikací a programů k tomu určených 

Kompetence sociální a personální 

Vedeme žáky k: 

 rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti při samostatné práci s digitálními technologiemi 

 efektivní spolupráci ve skupině a pochopení, že týmová práce umocněná digitálními 

technologiemi může vést k dosažení lepších výsledků zadané práce 

 vytváření a respektování pravidel skupinové práce, respektování názoru druhých 

 vzájemné pomoci a v případě potřeby si umět o pomoc požádat 

Kompetence občanské: 

Vedeme žáky k: 

 znalosti svých práv a povinností spojených s využíváním digitálních technologií a 

informačních systémů v běžném životě 

 etickému přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných 

médiích 

 rozumnému a zodpovědnému využívání informačních zdrojů 

 ochraně osobních údajů 

 respektování autorského práva a práva duševního vlastnictví (např. při využívání a 

distribuci softwaru či vlastním veřejném publikování) 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky k: 

 rozvíjení pracovních návyků s důrazem na samostatnost, pečlivost a systematičnost 

 vlastnímu sebehodnocení a aktivnímu zapojení do hodnocení výsledků své práce 
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 dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s digitálními 

technologiemi 

 využití digitálních technologií při řešení zadané práce a prezentaci výsledků své práce 

Kompetence digitální 

Vedeme žáky k: 

 využívání digitální technologií a informačních systému tak, aby si usnadnili práci, 

zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnili či zjednodušili své pracovní postupy a 

zkvalitnili výsledky své práce 

 ovládání digitálních technologií, informačních a komunikačních systému, aplikací a 

služeb, které mohou využívat nejenom k efektivnímu vzdělávání 

 tvorbě, úpravě a prezentace digitálního obsahu v různých formátech 

 pochopení významu digitálních technologií pro současnou lidskou společnost, 

seznamování se s novými technologiemi, kritickému hodnocení jejich přínosu a 

reflektování rizika jejich využívání 

 bezpečnému užívání digitálních technologií tak, aby předcházeli situacím ohrožujícím 

bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jejich tělesné a duševní 

zdraví i zdraví ostatních 
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Vzdělávací obsah: 

1. stupeň 

1. DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 

Očekávané výstupy – 2. období  

Žák: 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se 

rozhodnout; vyslovuje odpovědi na základě dat  

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a znázorní ji  

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu  

2. ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů  

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešení  

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; rozpozná 

opakující se vzory, používá opakování a připravené podprogramy  

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či programu, najde a opraví v něm 

případnou chybu 

3. INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Očekávané výstupy – 2. období  

Žák: 

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná 

i nečíselná data  

4. DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Očekávané výstupy – 2. období  

Žák: 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu  
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I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, která s takovým propojením 

souvisejí 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi 

2. stupeň 

1. DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích 

dat 

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a 

přenosu 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; situaci 

modeluje pomocí grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj navržený 

model s jinými modely k řešení stejného problému a vybere vhodnější, svou volbu 

zdůvodní  

I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 

2. ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 

Očekávané výstupy  

Žák: 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; 

určí problém, který je daným algoritmem řešen  

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich 

řešení  

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr 

zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy 

pro řešení problému  

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s 

ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a 

opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení programu, proměnné  

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu  
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3. INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Očekávané výstupy  

Žák: 

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé 

prvky a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i užívání 

informačních systémů  

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na 

položenou otázku; využívá funkce pro automatizaci zpracování dat  

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě 

doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví 

pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat  

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně navrhne její 

úpravu 

4. DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Očekávané výstupy  

Žák: 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i operačního systému; diskutuje 

o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě  

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich další 

zpracování či přenos  

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních zařízení do počítačové sítě; 

uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické znaky  

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými stavy počítače 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; 

popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení  

 

 

 



Informatika 4. ročník 

 

 

132 

 

1. STUPEŇ 4. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Ovládání digitálního zařízení 

I-5-4-01  

I-5-4-03  

 

Žák: 

▪ pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 

pracuje, vysvětlí, k čemu slouží 

▪ vysvětlí, co je program a rozdíly mezi člověkem a 

počítačem 

▪ 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 a 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 

▪ Příkazy a program 

 

Práce ve sdíleném prostředí 

 

 

 

 

 

Žák: 

▪ uvede různé příklady využití digitálních technologií 

v zaměstnání rodičů 

 

▪ najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci 

 

▪ Využití digitálních technologií v různých 

oborech 

 

▪ Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a 

zdraví uživatele 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

I-5-4-01 

I-5-4-02 

I-5-4-03 

▪ propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní 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 

▪ rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá 

pomoc dospělého 

 

▪ Počítačová data, práce se soubory 

▪ Propojení technologií, internet 

▪ Úložiště, sdílení dat, cloud, mazání dat, koš 

▪ Technické problémy a přístupy k jejich 

▪ řešení 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 

Úvod do kódování a šifrování dat a informací 

I-5-1-02 

I-5-1-03 

 

Žák: 

▪ 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 

 

 

 

 

▪ Piktogramy, emodži 

▪ Kód 

▪ Přenos na dálku, šifra 

▪ Pixel, rastr, rozlišení 

▪ Tvary, skládání obrazce 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 

Základy programování – příkazy, opakující se vzory 

 

I-5-2-01 

I-5-2-02 

I-5-2-03 

Žák: 

▪ v blokově orientovaném programovacím jazyce 

sestaví program pro ovládání postavy 

▪ v programu najde a opraví chyby 

 

▪ Příkazy a jejich spojování 

▪ Opakování příkazů 

▪ Pohyb a razítkování 
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1. STUPEŇ 5. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Ovládání digitálního zařízení 

I-5-4-01  

I-5-4-03  

 

Žák: 

▪ pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 

pracuje, vysvětlí, k čemu slouží 

▪ vysvětlí, co je program a rozdíly mezi člověkem a 

počítačem 

▪ edituje digitální text, vytvoří obrázek 

▪ uloží svoji práci do souboru, otevře soubor 

▪ dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním 

zařízením 

▪ přehraje zvuk či video 

 

▪ Typy digitálních zařízení 

▪ Ovládání klávesnice a klávesové zkratky 

▪ Ovládání aplikací 

▪ Psaní slov na klávesnici 

▪ Editace textu a obrázku 

▪ Otevírání souborů 

▪ Ukládání práce do souboru 

▪ Přehrávání zvuku a videa 

▪ Příkazy a program 

 

Práce ve sdíleném prostředí a bezpečnost 

 

 

I-5-4-01 

I-5-4-02 

I-5-4-03 

Žák: 

▪ najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci 

▪ propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní 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 

 

▪ Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a 

zdraví uživatele 

▪ Počítačová data, práce se soubory 

▪ Propojení technologií, internet 

▪ Úložiště, sdílení dat, cloud, mazání dat, koš 

▪ Technické problémy a přístupy k jejich řešení 

▪ Zabezpečení počítače a dat 

▪ Bezpečná práce s hesly 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá 

pomoc dospělého 

 

▪ Bezpečnostní rizika 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Úvod do práce s daty 

I-5-1-01 

I-5-3-02 

Žák: 

▪ 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 

 

▪ Data, druhy dat 

▪ Doplňování tabulky a datových řad 

▪ Kritéria kontroly dat 

▪ Řazení dat v tabulce 

▪ Vizualizace dat v grafu 

 

Úvod do informačních systémů 

I-5-3-01 

 

Žák: 

▪ nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky 

▪ určí, jak spolu prvky souvisí 

 

 

 

 

▪ Systém, struktura, prvky, vztahy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 

Základy programování – příkazy, opakující se vzory 

 

 

 

 

I-5-2-01 

I-5-2-02 

I-5-2-03 

I-5-2-04 

Žák: 

▪ 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 

▪ vytvoří a použije nový blok upraví program pro 

obdobný problém 

 

▪ Příkazy a jejich spojování 

▪ Opakování příkazů 

▪ Pohyb a razítkování 

▪ Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy 

▪ Vlastní bloky a jejich vytváření 

▪ Kombinace procedur 

 

Základy programování – vlastní bloky, náhoda 

I-5-2-01 

I-5-2-02 

I-5-2-03 

I-5-2-04 

Žák: 

▪ 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 

 

▪ Kreslení čar 

▪ Pevný počet opakování 

▪ Ladění, hledání chyb 

▪ Vlastní bloky a jejich vytváření 

▪ Změna vlastností postavy pomocí příkazu 

▪ Náhodné hodnoty 

▪ Čtení programů 

▪ Programovací projekt 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

zjednodušit 

▪ cíleně využívá náhodu při volbě vstupních hodnot 

příkazů 

 

Základy programování – postavy a události 

 

I-5-2-01 

I-5-2-02 

I-5-2-03 

I-5-2-04 

 

 

Žák: 

▪ 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 

 

▪ Ovládání pohybu postav 

▪ Násobné postavy a souběžné reakce 

▪ Modifikace programu 

▪ Animace střídáním obrázků 

▪ Spouštění pomocí událostí 

▪ Vysílání zpráv mezi postavami 

▪ Čtení programů 

Programovací projekt 

 

Základy robotiky 

I-5-2-01 

I-5-2-02 

I-5-2-03 

I-5-2-04 

Žák: 

▪ oživí robota,  otestuje jeho chování 

▪ sestaví jednoduchý program pro robota 

▪ najde chybu v programu a opraví ji 

▪ upraví program pro příbuznou úlohu 

▪ pomocí programu ovládá světelný výstup, motor  

 

 

▪ Sestavení programu a oživení robota 

▪ Ovládání světelného výstupu 

▪ Ovládání motoru 

▪ Zadávání a opakování příkazů 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 

Úvod do modelování pomocí grafů a schémat 

I-5-1-02 

I-5-1-03 

Žák: 

▪ pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty 

▪ pomocí obrázku znázorní jev 

▪ pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy 

 

▪ Graf, hledání cesty 

▪ Schémata, obrázkové modely 

▪ Model 
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2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 

Kódování a šifrování dat a informací 

I-9-1-02 

Žák: 

▪ rozpozná zakódované informace kolem sebe 

▪ zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady 

▪ zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer 

▪ zakóduje v obrázku barvy více způsoby 

▪ zakóduje obrázek pomocí základní geometrických 

tvarů 

▪ zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolního 

součtu ověří úplnost zápisu ke kódování využívá i 

binární čísla 

 

▪ Přenos informací, standardizované kódy 

▪ Znakové sady 

▪ Přenos dat, symetrická šifra 

▪ Zjednodušení zápisu, kontrolní součet 

▪ Binární kód, logické A a NEBO 

 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Práce s daty 

 

I-9-1-01 

I-9-3-04 

Žák: 

▪ najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat 

(tabulka versus graf) 

▪ odpoví na otázky na základě dat v tabulce 

▪ popíše pravidla uspořádání v existující tabulce 

▪ doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy 

▪ navrhne tabulku pro záznam dat 

▪ propojí data z více tabulek či grafů 

▪ Data v grafu a tabulce 

▪ Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce 

▪ Kontrola hodnot v tabulce 

▪ Filtrování, řazení a třídění dat 

▪ Porovnání dat v tabulce a grafu 

▪ Řešení problémů s daty 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Informační systémy 

I-9-3-01 

Žák: 

▪ popíše pomocí modelu alespoň jeden informační 

systém, s nímž ve škole aktivně pracují 

▪ pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s 

tím související práva 

▪ Školní informační systém, uživatelé, 

činnosti, práva, databázové relace 

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Hardware a software 

I-9-4-01 

Žák: 

▪ pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí 

▪ vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým 

vybavením 

▪ popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které 

považuje za inovativní 

 

▪ Složení počítače a principy fungování jeho 

součástí 

▪ Operační systémy: funkce, typy, typické 

využití 

▪ Fungování nových technologií kolem mě 

 

Práce na počítači 

 

 

 

I-9-4-02 

I-9-4-03 

 

 

Žák: 

▪ nainstaluje a odinstaluje aplikaci, aktualizuje 

▪ uloží textové, grafické, zvukové a multimediální 

soubory 

▪ vybere vhodný formát pro uložení dat 

▪ porovná různé metody zabezpečení účtů 

▪ spravuje sdílení souborů 

▪ pomocí modelu znázorní cestu e-mailové zprávy 

▪ zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny, 

 
▪ Datové a programové soubory a jejich 

asociace v operačním systému 

▪ Správa souborů, struktura složek 

▪ Fungování a služby internetu 

▪ Princip e-mailu 

▪ Postup při řešení problému s digitálním 

zařízením (např. nepropojení, program bez 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

I-9-4-04 

I-9-4-05 

nastavení systému či aplikace, ukončí program bez 

odezvy 

 

odezvy, špatné nastavení, hlášení / 

dialogová okna) 

Bezpečnost 

I-9-4-05  

 

Žák: 

▪ porovná různé metody zabezpečení účtů 

▪ diskutuje o cílech a metodách hackerů 

▪ vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení 

počítače a dat 

▪ diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu 

▪ vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 

internetu 

 

▪ Zabezpečení počítače a dat 

▪ Zálohování a archivace dat 

▪ Přístup k datům: metody zabezpečení 

přístupu, role a přístupová práva (vidět 

obsah, číst obsah, měnit obsah, měnit 

práva) 

▪ Bezpečná práce s hesly 

▪ Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody 

útočníků), nebezpečné aplikace 

▪ Digitální stopa: sledování polohy zařízení, 

záznamy o přihlašování a pohybu po 

internetu, sledování komunikace 
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2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 

Programování – opakování a vlastní bloky 

I-9-2-01 

I-9-2-03 

I-9-2-05 

I-9-2-06 

Žák: 

▪ v blokově orientovaném programovacím jazyce 

sestaví program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost 

▪ po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 

▪ ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 

▪ používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, 

zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování, 

▪ vytváří vlastní bloky a používá je v dalších 

programech 

▪ diskutuje různé programy pro řešení problému 

▪ vybere z více možností vhodný program pro řešený 

problém a svůj výběr zdůvodní 

 

▪ Vytvoření programu 

▪ Opakování 

▪ Podprogramy 

 

Programování – podmínky, postavy a události 

 

I-9-2-01 

I-9-2-03 

I-9-2-05 

Žák: 

▪ v blokově orientovaném programovacím jazyce 

sestaví přehledný program k vyřešení problému 

▪ po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 

▪ ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 

▪ používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná, 

▪ Opakování s podmínkou 

▪ Události, vstupy 

▪ Objekty a komunikace mezi nimi 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

I-9-2-06 

 

kdy je podmínka splněna 

▪ spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav 

▪ vytváří vlastní bloky a používá je v dalších 

programech 

▪ diskutuje různé programy pro řešení problému 

▪ vybere z více možností vhodný program pro řešený 

problém a svůj výběr zdůvodní 

▪ hotový program upraví pro řešení příbuzného 

problému 

 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 

Modelování pomocí grafů a schémat 

 

 

I-9-1-03 

I-9-2-04 

 

 

Žák: 

▪ vysvětlí známé modely jevů, situací, činností 

▪ v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku 

▪ pomocí ohodnocených grafů řeší problémy 

▪ pomocí orientovaných grafů řeší problémy 

▪ vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných 

činností 

▪ Standardizovaná schémata a modely 

▪ Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, 

kostra grafu 

▪ Orientované grafy, automaty 

▪ Modely, paralelní činnost 

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Počítače 

 

I-9-4-02 

I-9-4-03 

Žák: 

▪ nainstaluje a odinstaluje aplikaci, aktualizuje 

▪ uloží textové, grafické, zvukové a multimediální 

 

▪ Datové a programové soubory  

▪ Správa souborů, struktura složek 

▪ Instalace aplikací, aktualizace 

 



Informatika 7. ročník 

 

 

145 

 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

I-9-4-04 

I-9-4-05 

soubory 

▪ vybere vhodný formát pro uložení dat 

▪ spravuje sdílení souborů 

▪ pomocí modelu znázorní cestu e-mailové zprávy 

▪ zkontroluje, zda jsou části počítače správně 

propojeny, nastavení systému či aplikace, ukončí 

program bez odezvy 

▪ Fungování a služby internetu 

▪ Princip e-mailu 

▪ Postup při řešení problému s digitálním 

zařízením a programem 

Bezpečnost 

I-9-4-05  

 

Žák: 

▪ porovná různé metody zabezpečení účtů 

▪ diskutuje o cílech a metodách hackerů 

▪ vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení 

počítače a dat 

▪ diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu 

▪ vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 

internetu 

 

▪ Zabezpečení počítače a dat 

▪ Zálohování a archivace dat 

▪ Přístup k datům: metody zabezpečení 

přístupu, role a přístupová práva (vidět 

obsah, číst obsah, měnit obsah, měnit práva) 

▪ Bezpečná práce s hesly a správce hesel, 

dvoufaktorová autentizace 

▪ Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody 

útočníků), nebezpečné aplikace a systémy 

▪ Digitální stopa: sledování polohy zařízení, 

záznamy o přihlašování a pohybu po 

internetu, sledování komunikace, sdílení a 

trvalost (nesmazatelnost) dat 

 

 

 



Informatika 8. ročník 

 

 

146 

 

2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 

Programování – větvení, parametry a proměnné 

I-9-2-01 

I-9-2-03 

I-9-2-05 

I-9-2-06 

 

Žák: 

▪ v blokově orientovaném programovacím jazyce 

sestaví přehledný program k vyřešení problému 

▪ po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 

▪ ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 

▪ používá podmínky pro větvení programu, rozezná, 

kdy je podmínka splněna 

▪ spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav 

▪ používá souřadnice pro programování postav 

▪ používá parametry v blocích, ve vlastních blocích 

▪ vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a 

použije její hodnotu 

▪ diskutuje různé programy pro řešení problému 

▪ hotový program upraví pro řešení příbuzného 

problému 

 

 

▪ Větvení programu, rozhodování 

▪ Grafický výstup, souřadnice 

▪ Podprogramy s parametry 

▪ Proměnné 

 

Programování robota 

I-9-2-02 

I-9-2-03 

Žák: 

▪ podle návodu nebo vlastní tvořivostí sestaví robota 

▪ Sestavení a oživení robota 

▪ Sestavení programu s opakováním, 

s rozhodováním 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

I-9-2-05 

I-9-2-06 

▪ upraví konstrukci robota tak, aby plnil modifikovaný 

úkol 

▪ vytvoří program pro robota a otestuje jeho funkčnost 

▪ přečte program pro robota a najde v něm případné 

chyby 

▪ ovládá výstupní zařízení a senzory robota 

▪ vyřeší problém tím, že sestaví a naprogramuje robota 

▪ Používání výstupních zařízení robota 

(motory, displej, zvuk) 

▪ Používání senzorů (tlačítka, vzdálenost, 

světlo/barva) 

▪ Čtení programu 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Hromadné zpracování dat 

 

 

 

 

I-9-3-02 

I-9-2-03 

 

Žák: 

▪ při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu 

buňky 

▪ používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a 

textovými vstupy (průměr, maximum, pořadí, zleva, 

délka, počet, když) 

▪ řeší problémy výpočtem s daty 

▪ připíše do tabulky dat nový záznam 

▪ seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, 

abecedně) 

▪ používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium 

pro vyřešení úlohy 

▪ ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo 

vizualizací velkého množství dat 

 

 

 

▪ Relativní a absolutní adresy buněk 

▪ Použití vzorců u různých typů dat 

▪ Funkce s číselnými vstupy 

▪ Funkce s textovými vstupy 

▪ Vkládání záznamu do databázové tabulky 

▪ Řazení dat v tabulce 

▪ Filtrování dat v tabulce 

▪ Zpracování výstupů z velkých souborů dat 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Bezpečnost 

I-9-4-05  

 

Žák: 

▪ porovná různé metody zabezpečení účtů 

▪ diskutuje o cílech a metodách hackerů 

▪ vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení 

počítače a dat 

▪ diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu 

▪ vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 

internetu 

 

▪ Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, 

antivir, firewall 

▪ Zálohování a archivace dat 

▪ Přístup k datům: metody zabezpečení 

přístupu, role a přístupová práva (vidět 

obsah, číst obsah, měnit obsah, měnit práva) 

▪ Bezpečná práce s hesly a správce hesel, 

dvoufaktorová autentizace 

▪ Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody 

útočníků), nebezpečné aplikace a systémy 

▪ Digitální stopa: sledování polohy zařízení, 

záznamy o přihlašování a pohybu po 

internetu, sledování komunikace, informace 

o uživateli v souboru (metadata); sdílení a 

trvalost (nesmazatelnost) dat 

▪ Fungování a algoritmy sociálních sítí, 

vyhledávání a cookies 
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2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 

Programovací projekty 

I-9-2-02 

I-9-2-03 

I-9-2-05 

I-9-2-06 

 

 

Žák: 

▪ řeší problémy sestavením algoritmu 

▪ v blokově orientovaném programovacím jazyce 

sestaví přehledný program k vyřešení problému 

▪ ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 

▪ diskutuje různé programy pro řešení problému 

▪ vybere z více možností vhodný program pro řešený 

problém a svůj výběr zdůvodní 

▪ řeší problém jeho rozdělením na části pomocí 

vlastních bloků 

▪ hotový program upraví pro řešení příbuzného 

problému 

▪ zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým 

skupinám uživatelů a dopady na ně 

 

 

 

 

 

 

▪ Programovací projekt a plán jeho realizace 

▪ Popsání problému 

▪ Testování, odladění, odstranění chyb 

▪ Pohyb v souřadnicích 

▪ Ovládání myší, posílání zpráv 

▪ Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty 

prvků seznamu 

▪ Nástroje zvuku, úpravy seznamu 

▪ Import a editace kostýmů, podmínky 

▪ Návrh postupu, klonování. 

▪ Animace kostýmů postav, události 

▪ Analýza a návrh hry, střídání pozadí, 

proměnné 

▪ Výrazy s proměnnou 

▪ Tvorba hry s ovládáním, více seznamů 

▪ Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a 

seznamy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Digitální technologie 

I-9-4-01 

I-9-4-02 

I-9-4-03 

I-9-4-04 

I-9-4-05 

Žák: 

▪ pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí 

▪ vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým 

vybavením 

▪ diskutuje o funkcích operačního systému a popíše 

stejné a odlišné prvky některých z nich 

▪ na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat 

▪ popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které 

považuje za inovativní 

▪ vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která 

zařízení jsou připojena do školní sítě 

▪ na schematickém modelu popíše princip zasílání dat 

po počítačové síti 

▪ vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 

internetu 

▪ diskutuje o cílech a metodách hackerů 

▪ vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení 

počítače a dat 

▪ diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu 

 

Hardware a software 

▪ Složení současného počítače a principy 

fungování jeho součástí 

▪ Operační systémy: funkce, typy, typické 

využití 

▪ Komprese a formáty souborů 

▪ Fungování nových technologií kolem mě 

(např. smart technologie, virtuální realita, 

internet věcí, umělá inteligence) 

▪ Instalace aplikací, aktualizace 

Sítě 

▪ Typy, služby a význam počítačových sítí 

▪ Domácí a školní počítačová síť 

▪ Fungování sítě: klient, server, switch, 

paketový přenos dat, IP adresa 

▪ Struktura a principy Internetu, datacentra, 

cloud 

▪ Web: fungování webu, webová stránka, 

webový server, prohlížeč, odkaz/URL 

▪ Princip cloudové aplikace (např. e-mail, e-

shop, streamování) 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

Bezpečnost 

▪ Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody 

útočníků), nebezpečné aplikace a systémy 

▪ Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, 

antivir, firewall, zálohování a archivace dat 

▪ Šifrování dat a komunikace  

Digitální identita 

▪ Digitální stopa: sledování polohy zařízení, 

záznamy o přihlašování a pohybu po 

internetu, sledování komunikace, informace 

o uživateli v souboru (metadata); sdílení a 

trvalost (nesmazatelnost) dat 

▪ Fungování a algoritmy sociálních sítí, 

vyhledávání a cookies 

 

Grafika 

 

I-9-4-02  

 

Žák: 

▪ samostatně zpracuje a prezentuje na uživatelské 

úrovni informace v textové, grafické a multimediální 

formě 

▪ uplatňuje základní estetická a typografická pravidla 

pro práci s textem a obrazem 

▪ ovládá práci s grafickými editory 

 

 

▪ práce v různých grafických editorech 

(tvorba grafiky a úprava fotek) 

▪ rastrová grafika 

▪ vektorová grafika  

▪ 3D grafika 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.6  Člověk a jeho svět 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

1. Časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět se vyučuje v prvním, druhém a čtvrtém ročníku dvě 

hodiny týdně, ve třetím a pátém ročníku tři hodiny týdně. 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Předmět má složku poznatkovou (osvojování pojmů, zákonitostí) a složku činnostní 

(pozorování, manipulace s přírodninami, pokusy). 

Předmět Člověk a jeho svět vede žáky k pozorování přírodních a společenských jevů, 

k nacházení souvislostí mezi jevy. Žáci si tak utvářejí prvotní ucelený obraz o světě. Vzdělávání 

v této oblasti vede žáka k poznávání sebe a svého okolí, k seznamování s místně i časově 

vzdálenějšími osobami i jevy. Žák se učí porozumět světu kolem sebe, vytváří si ohleduplný 

vztah k přírodě. Je veden k samostatnému, ohleduplnému a sebevědomému vystupování a 

jednání. Utváří si poznatky o zdraví a příčinách nemocí. Je veden k správnému rozhodování a 

jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 

ostatních. 

Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů: 

• Místo, kde žijeme: Žáci se učí poznáváním nejbližšího okolí chápat organizaci života 

v rodině, ve škole, v obci a ve společnosti. Důraz je kladen na dopravní výchovu, okolní 

krajinu, zemský povrch, rozšíření rostlinstva, živočichů, působení člověka na krajinu a 

životní prostředí, rozvíjení vztahu k vlasti a přírodnímu prostředí.  

• Lidé kolem nás: Žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování mezi lidmi. 

Seznamují se se základními právy a povinnostmi. Poznávají základní globální problémy 

společnosti a přírodního prostředí. 

• Lidé a čas: Žáci se orientují v dějích a čase. Seznamují se s postupem událostí a utvářením 

historie věcí a dějů. 

• Rozmanitost přírody: Žáci poznávají Zemi a sluneční soustavu, proměnlivost živé a neživé 

přírody. Utvářejí si ohleduplný vztah k přírodě a životnímu prostředí. 

• Člověk a jeho zdraví: Žáci poznávají sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, 

získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci. 
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3. Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách, některé cíle předmětu jsou naplňovány 

vycházkami. Některá témata jsou realizována formou krátkodobých projektů. Je využíváno 

různých forem práce (prvků tvořivé dramatiky, práce s encyklopediemi) a různých dostupných 

vyučovacích pomůcek. 

4. Začlenění průřezových témat 

• ročník – OSV, VDO, MuV, EV 

• ročník – OSV, VDO 

• ročník – OSV, VDO, MuV, EV 

• ročník – OSV, VDO, EV,VMEGS, MuV 

• ročník – VDO, MuV, EV,VMEGS 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz. tabulka průřezových témat 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Základní výchovné a vzdělávací postupy, které ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět 

směřují k utváření klíčových kompetencí: 

KOMPETENCE K UČENÍ  

Vedeme žáky k: 

 samostatnému pozoruje a porovnává výsledky pozorování 

 aktivnímu vyhledávání informací 

 nabízíme žákům různé způsoby a metody učení 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Vedeme žáky k: 

 řešení problémových úkolů (křížovky, testy, hádanky) 

vyhledávání informací z různých zdrojů – encyklopedie, referáty 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Vedeme žáky k: 

 rozšiřování slovní zásoby 

 používání správné terminologie 
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 obhajování svého názoru 

 formulování otázek k tématům 

Zařazujeme metody diskuse, rozhovoru. 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Vedeme žáky k: 

 utváření návyků pracovat ve dvojici, menší pracovní skupině 

 společnému vytváření pravidel pro chování ve skupině a ke snaze žáků je dodržovat 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

Vedeme žáky k: 

 diskusi o různých názorech a schopnosti přijmout i jiný názor než je jeho, pokud je 

správný 

 dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu 

 poznávání kulturního a historického dědictví naší vlasti 

 ochraně přírody zařazováním různých ekologických aktivit – tříděním odpadu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Vedeme žáky k: 

 snaze přispívat vlastní prací k úspěchu skupiny 

 poznávání různých pracovních postupů při provádění pokusů 

 vyrábění různých pomůcek, souborů přírodnin, plánků 

 správnému a bezpečnému používání nástrojů 

Zařazujeme do výuky vycházky, pozorování v přírodě, exkurze. 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ 

Vedeme žáky k: 

 respektování společných pravidel při práci s počítačem, tabletem, mobilním telefonem 

 rozpoznávání jednání a chování v digitálním světě, která nelze tolerovat 

 respektování autorských práv při využívání obrázků, videí, informací 
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 vyhledávání informací a dat k učivu pomocí digitálních technologií 

 zaznamenávání výsledků pozorování a pokusů pomocí digitálních technologií 

(fotografie, čas) 

 praktickému třídění organismů do známých skupin s použitím digitálních technologií, 

programů k určování rostlin, živočichů, hub 
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Vzdělávací obsah: 
 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

1. stupeň 

1. MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák: 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené 

  místo a rozliší možná nebezpečí v nebližším okolí 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, 

  pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se 

  podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché 

  údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 

  Evropy  

ČJS-5-1-04 vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a 

  kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam  

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho 

   státu a jejich význam 
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2. LIDÉ KOLEM NÁS 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák: 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 

nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, 

jejich přednostem i nedostatkům 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

ČJS-5-2-01 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) 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, které se už tolerovat nemohou  

ČJS-5-2-04 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 výdaj 

3. LIDÉ A ČAS 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák: 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj 

  v minulosti přítomnosti a budoucnosti 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události 

   regionu 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o 

  lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává 

  minulost a současnost 
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Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi 

ději a mezi jevy 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti  

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na 

našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

4. ROZMANITOST PŘÍRODY 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

   období 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady 

výskytu organismů ve známé lokalitě 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné 

  a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů 

   a přístrojů 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy 

přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 

člověka 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součástí vesmíru 

  souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 

  podstatné vzájemné vztahy mezi organismy  
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ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních 

  organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 

  jednoduché klíče a atlasy 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, 

  které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

  výsledky pokusu 

5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák: 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky 

s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním 

a činnostmi vztah ke zdraví 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času, uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, 

  která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro 

  jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák : 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji před a po 

  jeho narození 
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ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních 

  potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

ČJS-5-5-04 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 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání 

návykových látek 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou 

pomoc 
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1. STUPEŇ 1. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Místo, kde žijeme 

ČJS-3-1-01 

ČJS-3-1-02 

Žák: 

▪ orientuje se v prostorách školy 3-1-01 

▪ zná zaměstnance školy 3-1-01 

▪ zná jméno třídní učitelky a ředitele školy 3-1-01 

▪ zná název školy 3-1-01 

▪ osvojuje si vhodné formy chování ve škole i mimo školu 3-

1-01 

▪ umí si připravit pomůcky do školy 3-1-01 

▪ udržuje pořádek ve svých věcech 3-1-01 

▪ zná cestu do školy a zpět 3-1-01 

▪ předvede, jak se správně přechází přes silnici 3-1-01 

▪ zná název obce 3-1-02 

▪ zná, kde se nachází některé základní instituce v obci 3-1-02 

▪ orientuje se v okolí svého bydliště a školy 3-1-02 

 

▪ Škola 

▪ Bezpečná cesta do školy 

▪ Obec 

▪ Orientace v místě bydliště 

OSV – Poznávání lidí 

– vzájemné poznávání 

ve skupině 

VDO – Občanská 

společnost a škola  

 

MuV – Lidské vztahy 

– udržovat tolerantní 

vztahy, spolupracovat 

s ostatními 

 

 

 

Lidé kolem nás 

ČJS-3-2-01 

ČJS-3-2-02 

Žák: 

▪ rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině (děti, bratr, 

sestra, rodiče, prarodiče) 3-2-01 

▪ rozlišuje role rodinných příslušníků 3-2-01 

▪ umí vyprávět o své rodině 3-2-01 

 

▪ Rodina 

▪ Příbuzenské vztahy 

▪ Role členů rodiny 

▪ Zaměstnání 

▪ Chování lidí 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ pojmenuje některá povolání 3-2-02 

▪ osvojuje si pravidla slušného chování 3-2-01 

Lidé a čas 

ČJS-3-3-01 

ČJS-3-3-03 

 

Žák: 

▪ orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, hodina 3-3-01 

▪ popíše svůj režim dne 3-3-01 

▪ umí vyjmenovat měsíce roku, dny v týdnu 3-3-01 

▪ určí roční období podle charakteristických změn v přírodě 3-

3-01 

▪ určuje čas podle hodin s ručičkami (celá hodina) 3-3-01 

▪ zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice 3-3-03 

 

▪ Orientace v čase 

▪ Režim dne 

▪ Kalendář 

▪ Roční období 

▪ Určování času 

▪ Zvyky a tradice 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmanitost přírody 

ČJS-3-4-01 

ČJS-3-4-02 

 

Žák: 

▪ umí popsat změny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 3-4-01 

▪ srovnává počasí v jednotlivých ročních obdobích 3-4-01 

▪ umí pojmenovat některá volně žijící zvířata 3-4-02  

▪ umí pojmenovat některá domácí a hospodářská zvířata a 

jejich mláďata, u některých zná jejich užitek 3-4-02 

▪ umí pojmenovat některé ovoce a zeleninu 3-4-02 

▪ rozlišuje ovoce a zeleninu 3-4-02 

▪ popíše jednotlivé části stromu a byliny 3-4-02 

▪ rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté 3-4-02 

▪ pojmenuje některé byliny a stromy 3-4-02 

 

▪ Pozorování změn přírody 

▪ Živočichové 

▪ Rostliny a jejich plody 

▪ Části rostlin 
 

EV – Vztah člověka k 

prostředí 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Člověk a jeho zdraví 

ČJS-3-5-01 

ČJS-3-5-02 

 

Žák: 

▪ umí pojmenovat hlavní části lidského těla 3-5-01 

▪ dodržuje základní hygienické návyky 3-5-01 

▪ zná základy správné životosprávy 3-5-01 

▪ zná zásady chování nemocného doma, u lékaře 3-5-02 

▪ rozlišuje pojmy nemoc a úraz 3-5-02 

▪ zná základní pravidla při užívání léků 3-5-02 

▪ zná základní pravidla bezpečného chování v silničním 

provozu v roli chodce 3-5-02 

 

 

▪ Lidské tělo 

▪ Péče o zdraví  

▪ Osobní bezpečí 
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1. STUPEŇ 2. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Místo, kde žijeme 

ČJS-3-1-01 

ČJS-3-1-02 

 

Žák: 

▪ umí popsat cestu do školy 3-1-01 

▪ zná jméno třídního učitele a ředitele školy 3-1-01 

▪ pojmenuje některé zaměstnance školy 3-1-01 

▪ orientuje se v prostorách školy, umí pojmenovat její 

základní části 3-1-01 

▪ vyjmenuje učební pomůcky, vyučovací předměty 3-1-01 

▪ zná základní pravidla silničního provozu, zvládne 

přecházení vozovky, chůzi po chodníku 3-1-01 

▪ pozná vybrané dopravní značky 3-1-01 

▪ zná svoji adresu bydliště 3-1-01 

▪ umí popsat svůj domov 3-1-01  

▪ vybaví si některé významné budovy ve své obci 3-1-02 

▪ umí popsat rozdíly mezi vesnicí a městem 3-1-02 

▪ zná název hlavního města ČR 3-1-02 

 
▪ Škola 
▪ Bezpečná cesta do školy 
▪ Domov 
▪ Obec 
▪ Vlast 

 

 

VDO – Občanská 

společnost a škola  

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

ČJS-3-2-01 

ČJS-3-2-02 

Žák: 

▪ jmenuje jednotlivé členy své rodiny 3-2-01 

▪ chápe vzájemné sociální vztahy jednotlivých členů rodiny 

3-2-01 

▪ zná jména členů své rodiny 3-2-01 

 

▪ Rodina 
▪ Zaměstnání 
▪ Základy společenského chování 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ zná povolání matky a otce 3-2-02 

▪ uvede příklady práv a povinností členů rodiny 3-2-01 

▪ uvede příklady některých povolání, ví, co při nich lidé 

dělají 3-2-02 

▪ rozliší nevhodné chování, umí na ně poukázat a vyjádřit 

svůj názor 3-2-01 

 

 

Lidé a čas 

 

ČJS-3-3-01 

ČJS-3-3-02 

ČJS-3-3-03 

 

 

Žák: 

▪ rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost 3-3-01 

▪ orientuje se v čase – kalendářní rok, školní rok, roční 

období, měsíce, týdny, dny, hodiny, minuty 3-3-01  

▪ popíše svůj režim dne a svých nejbližších, uvědomuje si, 

že režim dne se může měnit (dny pracovní, volno, svátky, 

prázdniny apod.) 3-3-01 

▪ pojmenuje některé historické a významné památky 

v okolí svého bydliště 3-3-02 

▪ zná význam Velikonoc a Vánoc, zná některé zvyky a 

tradice s nimi spojené 3-3-03 

 

▪ Orientace v čase 
▪ Denní režim 
▪ Památky 
▪ Zvyky a obyčeje 

   

 

 

 

 

Rozmanitost přírody 

ČJS-3-4-01 

ČJS-3-4-02 

ČJS-3-4-03 

Žák: 

▪ uvědomuje si rozdíl mezi pojmy přírodniny, suroviny, 

výrobky 3-4-02 

▪ zná některé výrobky a ví, k čemu slouží 3-4-02 

▪ rozpozná a třídí různé materiály a orientuje se v jejich 

použití 3-4-02 

 

▪ Suroviny a výrobky 
▪ Materiály 
▪ Jaro, léto, podzim, zima 
▪ Na louce, na poli, v lese, na zahradě, u vody 
▪ Rostliny 
▪ Druhy plodů  

 

 

 

 

 

 

 



Člověk a jeho svět 2. ročník 

 

 166 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ pozoruje a porovnává jednotlivé proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích 3-4-01 

▪ rozlišuje a charakterizuje některá přírodní společenství – 

louka, pole, les, zahrada, voda 3-4-02 

▪ pojmenuje některé stromy, keře, byliny a zemědělské 

plodiny 3-4-02 

▪ třídí některé ovoce podle druhu plodu 3-4-02 

▪ třídí některou zeleninu podle částí, které konzumujeme 3-

4-02 

▪ ví, jak se staráme o některé pokojové květiny 3-4-02 

▪ rozlišuje stromy listnaté a jehličnaté 3-4-02 

▪ popíše jednotlivé části bylin a stromů 3-4-02 

▪ pojmenuje některá domácí a hospodářská zvířata, 

rozlišuje samce, samice, mláďata 3-4-02 

▪ určí jejich základní užitečnost a význam pro člověka 3-4-

02 

▪ pojmenuje vybraná volně žijící zvířata a ptáky 3-4-02 

▪ porovná životní projevy různých živočichů a ptáků 3-4-

02 

▪ pojmenuje jednotlivé části těla čtyřnohých zvířat a těla 

ptáků 3-4-02 

▪ zná základní pravidla péče o živočichy v zajetí 3-4-02 

▪ provádí jednoduché pokusy s přírodninami a vyhodnotí 

výsledek pokusů pozorování 3-4-03 

 

 

▪ Druhy zeleniny 
▪ Péče o pokojové rostliny 
▪ Stromy a rostliny 
▪ Domácí a hospodářská zvířata 
▪ Volně žijící živočichové a ptáci 
▪ Péče o domácí mazlíčky 
▪ Pokusy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Člověk a jeho zdraví 

ČJS-3-5-01 

ČJS-3-5-02 

ČJS-3-5-03 

 

Žák: 

▪ popisuje vnější části lidského těla 3-5-01 

▪ dokáže na svém těle ukázat některé vnitřní orgány (srdce, 

plíce, mozek) 3-5-01 

▪ vyjmenuje lidské smysly a přiřadí k nim příslušný orgán 

(zrak, sluch, čich, hmat, chuť) 3-5-01 

▪ rozpozná a popíše příznaky běžných onemocnění 3-5-01 

▪ uvede příklady péče o své zdraví 3-5-01 

▪ orientuje se v základních lidských potřebách (osobní 

hygiena apod.) 3-5-01 

▪ ví, jak se zachovat v případě, kdy je svědkem úrazu 3-5-

02 

▪ zná a umí používat telefonní čísla zdravotnické záchranné 

služby, hasičského záchranného sboru ČR, policie ČR 3-

5-02 

▪ uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

3-5-02 

▪ rozpozná, na koho se obrátit případě pocitu vlastního 

ohrožení 3-5-03 

▪ reaguje přiměřeně na pokyny dospělého při situacích 

ohrožení 3-5-03 

 

▪ Lidské tělo 
▪ Smysly 
▪ Zdraví a nemoci 
▪ Péče o zdraví 
▪ Úrazy a poskytnutí první pomoc 
▪ Vlastní bezpečnost 

 

 

OSV – Osobnostní 

rozvoj -Rozvoj 

schopností poznávání 
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2. STUPEŇ 3. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Místo, kde žijeme 

ČJS-3-1-01 

ČJS-3-1-02 

 

Žák: 

▪ orientuje se v místě svého bydliště a v nejbližším okolí 

školy i bydliště 3-1-01 

▪ orientuje se v členění bytu, zná funkce jednotlivých 

prostor bytu a domu 3-1-01 

▪ zná svou adresu 3-1-01 

▪ orientuje se v budově školy 3-1-01 

▪ zná adresu školy 3-1-01 

▪ zná školní řád 3-1-01 

▪ ví, která místa a situace v okolí školy mohou být 

nebezpečná /riziková místa a situace/ 3-1-01 

▪ pojmenuje nejdůležitější části a místa obce a umístění 

významných budov, v případě potřeby se k nim dopraví 

(lékař, policie, městský úřad, pošta aj.) 3-1-02 

▪ orientuje se v jednoduchém orientačním plánku obce 3-

1-01 

▪ označí rozdíly mezi městským a venkovským 

prostředím 3-1-02 

▪ zná významné podniky v obci 3-1-02 

▪ sleduje přítomnost vody v krajině a tok řeky 3-1-02 

▪ pojmenuje hlavní světové strany a umí se podle nich 

orientovat 3-1-02 

▪ zná název kraje, do kterého patří jeho bydliště 3-1-02 

 

▪ Domov 

▪ Škola 

▪ Bezpečná cesta do školy 

▪ Obec 

▪ Okolní krajina 

▪ Světové strany 

▪ Země, v níž žijeme 

▪ Naše vlast 

▪ Státní symboly 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ určí, do které historické země naší vlasti patří území 

místní krajiny (Čechy, Morava, Slezsko) 3-1-02 

▪ orientuje se na vlastivědné mapě ČR a zná státy, se 

kterými ČR sousedí 3-1-02 

▪ rozlišuje některé symboly ČR a ví, jak se chovat při 

situacích spojených s jejich používáním (hymna, vlajka) 

3-1-02 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

ČJS-3-2-01 

ČJS-3-2-02 

Žák: 

▪ rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy v rodině 3-

2-01 

▪ rozliší nevhodné chování, umí na ně poukázat a vyjádří 

svůj názor 3-2-01 

▪ na příkladech uvede základní práva dětí (lidí) 3-2-01 

▪ rozliší nejrozšířenější činnosti lidí (práce, hra apod.) 3-

2-02 

▪ pojmenuje a přiblíží profesi svých rodičů 3-2-02 

▪ projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků 

i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům 3-2-01 

 

▪ Rodina 

▪ Soužití a chování lidí 

▪ Práva dítěte 

▪ Práce a volný čas 

▪ Zaměstnání 

 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát 

 

OSV – Sociální rozvoj 

– poznávání lidí 

Lidé a čas 

ČJS-3-3-01 

ČJS-3-3-02 

ČJS-3-3-03 

Žák: 

▪ používá kalendář, určí měsíce, týdny, dny 3-3-01 

▪ určí čas podle hodin 3-3-01 

▪ rozlišuje mezi dějem v minulosti, přítomnosti a 

v budoucnosti 3-3-01 

▪ pojmenuje některé významné rodáky kraje 3-3-02 

 

▪ Orientace v čase 

▪ Minulost kraje a předků 

▪ Předměty denní potřeby 

▪ Proměny způsobu života 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ pojmenuje některé historické a kulturní památky 

v kraji 3-3-02 

▪ pojmenuje předměty ze své domácnosti připomínající 

život starších členů rodiny 3-3-03 

 

 

 

 

 

Rozmanitost přírody 

ČJS-3-4-01 

ČJS-3-4-02 

ČJS-3-4-03 

Žák: 

▪ vysvětlí základní rozdíly mezi živou a neživou přírodou 

3-4-02 

▪ rozpozná různé materiály 3-4-02 

▪ odlišuje výrobky průmyslu a zemědělské produkce 3-4-

02 

▪ určí místo, kde se vyrábějí různé výrobky 3-4-02 

▪ pozná rozdíly mezi přírodninami, surovinami a výrobky 

3-4-02 

▪ popíše vlastnosti vody a orientuje se v proměnách vody 

v přírodě 3-4-03 

▪ vysvětlí význam vody pro život všech živých organismů 

na Zemi 3-4-03 

▪ jednoduše popíše koloběh vody v přírodě 3-4-03 

▪ vysvětlí základní význam vzduchu pro život na Zemi 3-

4-03 

▪ pozoruje v přírodě nejrůznější podoby vzduchu 3-4-03 

▪ umí vysvětlit význam půdy pro živé organizmy 3-4-03 

▪ zná, z čeho vznikla půda 3-4-03 

▪ zná základní typy půdy 3-4-03 

 

▪ Porovnávání přírodnin 

▪ Látky a jejich vlastnosti 

▪ Lidé a výrobky 

▪ Voda 

▪ Vzduch 

▪ Půda 

▪ Horniny a nerosty 

▪ Slunce a Země 

▪ Rostliny 

▪ Stavba těla 

▪ Životní potřeby a projevy 

▪ Houby 

▪ Živočichové 

▪ Životní potřeby a projevy 

▪ Stavba těla 

▪ Zkoumáme přírodu 

▪ Pokusy 

▪ Rozmanitost přírody – jaro, léto, podzim, zima 

▪ V lese, u vody, na louce, na poli, na zahradě, 

v sadě 

▪ Ochrany přírody 

 

 

 

 

 
 

 

EV – Základní 

podmínky života 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ posoudí Slunce jako zdroj tepla a světla, života, zdraví 

3-4-02 

▪ rozliší nejznámější rostliny ze svého okolí a určí je 

podle některých částí těla (list, květ, plod) 3-4-02 

▪ zařadí některé rostliny do skupin (užitkové, okrasné, 

planě rostoucí, léčivé, jedovaté, chráněné) 3-4-02 

▪ vysvětlí rozdíl mezi dřevinami a bylinami 3-4-02  

▪ pojmenuje plody běžných druhů ovoce a zeleniny 3-4-

02 

▪ uvádí typy plodů 3-4-02 

▪ popíše základní části těla semenných rostlin 3-4-02 

▪ popíše dužnatý, dřevnatý stonek i typy stonků 3-4-02 

▪ zná typy listů včetně jehlic 3-4-02 

▪ popíše stavbu květu, typy květů 3-4-02 

▪ chápe princip výživy a dýchání rostlin 3-4-02 

▪ zná způsoby rozmnožování rostlin 3-4-02 

▪ pojmenuje běžné druhy jedlých a jedovatých hub 3-4-02 

▪ pojmenuje některá volně žijící i domácí zvířata a 

rozlišuje rozdíly jejich existence (chování, způsob 

života apod.) 3-4-02 

▪ popíše stavbu těla modelového živočicha 3-4-02 

▪ vysvětlí různé způsoby přijímání potravy, dýchání, 

pohybu, rozmnožování i průběhu života různých 

živočichů 3-4-02 

▪ zná některé chráněné živočichy 3-4-02 

▪ zná nebezpečí parazitů 3-4-02 

 

 

EV – Ekosystémy  

 

EV – Vztah člověka 

k prostředí 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ pozoruje viditelné změny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 3-4-01 

▪ provádí jednoduché pokusy 3-4-03 

▪ rozlišuje rozmanitost života v jednotlivých ročních 

obdobích 3-4-01 

▪ uvedou příklady výskytu běžně známých organismů 

v určitém ekosystému 3-4-02 

▪ uvede některá možná ohrožení přírody 3-4-02 

▪ uvede některé činnosti, které přispívají k ochraně 

přírody 3-4-02 

Člověk a jeho zdraví 

 

ČJS-3-5-01 

ČJS-3-5-02 

ČJS-3-5-03 

ČJS-3-5-04 

 

Žák: 

▪ pojmenuje základní části lidského těla včetně 

nejdůležitějších orgánů 3-5-01 

▪ orientuje se ve změnách lidského těla v průběhu 

lidského života 3-5-01 

▪ pojmenuje základní potřeby člověka (dýchání, přijímání 

potravy aj.)  3-5-01 

▪ pojmenuje jednotlivé smysly a přiřadí k nim smyslová 

ústrojí 3-5-01 

▪ chápe roli muže a ženy při početí a narození dítěte 3-5-

01 

▪ zná zásady zdravé výživy 3-5-01 

▪ dodržuje hygienické zásady 3-5-01 

▪ chápe výraz „úraz“, ví, jak úrazu předcházet 3-5-02 

 

▪ Stavba lidského těla 

▪ Vývoj jedince 

▪ Životní potřeby 

▪ Naše smysly 

▪ Partnerství a rodičovství 

▪ Péče o zdraví 

▪ Úrazová zábrana 

▪ První pomoc 

▪ Osobní bezpečí 

▪ Dopravní výchova 

 
OSV – Osobnostní 

rozvoj – Rozvoj 

schopností poznávání 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ chápe výraz „nemoc“, ví, jak nemocem předcházet 3-5-

02 

▪ uvědomuje si, že každý člověk je povinen poskytnout 

druhému člověku pomoc v ohrožení zdraví a života 3-5-

03 

▪ ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

3-5-03 

▪ ví, že má právo odmítnout jakékoliv důvěrné dotyky 

člověka, od něhož je přijímat nechce 3-5-03 

▪ dodržuje základní bezpečného chování v silničním 

provozu v roli chodce (chůze po chodníku, okraji 

silnice, přecházení vozovky) 3-5-02 

▪ rozumí nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná 

místa pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní 

pravidla účastníka silničního provozu 3-5-02 

▪ pozoruje umístění některých dopravních značek a zná 

jejich význam 3-5-02 

▪ reaguje přiměřeně na pokyny dospělého při situacích 

ohrožení 3-5-04 
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2. STUPEŇ 4. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Místo, kde žijeme 

ČJS-5-1-01 

ČJS-5-1-02 

ČJS-5-1-03 

ČJS-5-1-04 

ČJS-5-1-05 

ČJS-5-1-06 

 

 

 

Žák: 

▪ orientuje se na vlastivědné mapě a umí najít na mapě své 

bydliště, Plzeň, řeky, přehradní nádrže v blízkosti svého 

bydliště 5-1-01 

▪ uvede příklady památných míst a přírodních zajímavostí 

v okolí bydliště 5-1-04 

▪ zná název kraje a krajského města svého bydliště 5-1-01 

▪ určí, ve které historické zemi naší vlasti leží místní 

krajina 5-1-01 

▪ orientuje se na vlastivědné mapě, popíše polohu ČR 

v Evropě 5-1-03 

▪ ukáže na mapě polohu ČR a pojmenuje sousední státy 5-

1-03 

▪ umí ukázat na mapě Čechy, Moravu, Slezsko 5-1-03 

▪ umí ukázat na mapě jednotlivé oblasti ČR 5-1-03 

▪ umí stručně charakterizovat jednotlivé oblasti podle 

mapy (povrch, poloha, hospodářství, průmysl, 

zemědělství) 5-1-03 

▪ umí vyhledat na mapě hlavní město ČR a některá 

významná města regionů 5-1-03 

▪ vypráví ostatním dětem o přírodních zajímavostech a 

památných místech naší vlasti, která navštívil 5-1-05 

▪ určí symboly našeho státu a jejich význam 5-1-06 

▪ zná jméno prezidenta ČR 5-1-06 

 

▪ Naše město a okolí 

▪ Naše vlast 

▪ Sousední státy 

▪ Regiony ČR 

▪ Státní symboly 

▪ Státní správa a samospráva 

▪ ČR – demokratický stát 

▪ Mapy a plány – grafika, orientace 

▪ Povrch ČR 

▪ Vodstvo ČR 

▪ Podnebí a počasí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

 

VMEGS – 

Objevujeme Evropu a 

svět 

 

VMEGS – Jsme 

Evropané 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – Formy 

participace občanů 

v politickém životě 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ označí orgány, které se podílejí na řízení státu, a které na 

správě obce 5-1-06 

▪ seznámí se se státním zřízením ČR a demokracií v ČR, 

s principy demokracie 5-1-06 

▪ seznámí se s funkcí armády ČR 5-1-06 

▪ umí vysvětlit význam globusu, mapy a plánu 5-1-03 

▪ zná z ákladní geografické značky 5-1-03 

▪ určuje hlavní světové strany s pomocí kompasu, buzoly 

a některých přírodních jevů 5-1-02 

▪ orientuje se v přírodě pomocí buzoly a mapy 5-1-02 

▪ porozumí měřítku mapy 5-1-02 

▪ vytvoří jednoduchý plán svého města 5-1-03 

▪ vysvětlí, jakými barvami jsou typy krajiny vyobrazeny 

na mapě 5-1-03 

▪ vysvětlí, co znamená pojem nadmořská výška 5-1-03 

▪ rozlišuje typy krajiny podle nadmořské výšky 5-1-03 

▪ pojmenuje a ukáže na mapě některá pohoří ČR 

(Šumava…), nížiny 5-1-03 

▪ vysvětlí pojmy pramen, přítok, soutok 5-1-03 

▪ vysvětlí, co je úmoří, rozvodí 5-1-03 

▪ ukáže na mapě některé přehrady a popíše jejich význam 

5-1-03 

▪ vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím 5-1-03 

▪ vysvětlí, čím je počasí ovlivněno 5-1-03 

▪ popíše počasí v naší vlasti v průběhu roku 5-1-03 

 

 

VDO – Principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu  

 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Lidé kolem nás 

ČJS-5-2-01 

ČJS-5-2-04 

 

Žák: 

▪ různými způsoby vyjádří základní mezilidské vztahy 

v rodině 5-2-01 

▪ rozlišuje mezi osobními a neosobními vztahy a 

rozpozná, kdy je vhodné použít osobní a kdy neosobní 

formu komunikace 5-2-01 

▪ orientuje se v základních formách vlastnictví, používá 

peníze v běžných situacích 5-2-04 

▪ odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na 

příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 

výdajů 5-2-04 

 

▪ Rodina 

▪ Soužití lidí 

▪ Chování lidí 

▪ Manipulace s penězi 

OSV – Sociální rozvoj 

– Poznávání lidí 

 

MuV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity 

 

Lidé a čas 

ČJS-5-3-01 

ČJS-5-3-02 

ČJS-5-3-04 

 

Žák: 

▪ orientuje se na časové přímce 5-3-01 

▪ rozpozná základní druhy historických pramenů (hmotné, 

písemné, ústní) 5-3-02 

▪ využívá různých informačních zdrojů (archivy) pro 

pochopení minulosti 5-3-02 

▪ zná některé nejstarší pověsti 5-3-04 

▪ popíše podle obrázku románskou stavbu 5-3-04 

▪ zná některé významné osobnosti a uvede příklady jejich 

činností, kterými obohatili naši nebo evropskou kulturu 

5-3-04 

▪ podle obrázku popíše gotickou stavbu 5-3-04 

 

▪ Orientace v čase 

▪ Současnost a minulost 

▪ Lidé a obory zkoumající minulost 

▪ Pravěk 

▪ Příchod Slovanů 

▪ Kupec Sámo 

▪ Minulost v pověstech 

▪ Velkomoravská říše, Přemyslovci 

▪ Románská kultura 

▪ Konstantin a Metoděj 

▪ Kníže Václav 

▪ Karel IV. 

▪ Jan Hus 

▪ Jan Žižka 

▪ Lucemburkové 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ Život ve středověku 

▪ Gotická kultura 

▪ Husitské války 

▪ Král Jiří z Poděbrad 

▪ Jagelonci 

▪ Státní svátky 

 

Rozmanitost přírody 

ČJS-5-4-01 

ČJS-5-4-02 

ČJS-5-4-03 

ČJS-5-4-04 

ČJS-5-4-05 

 

 

Žák: 

▪ vyjmenuje některé živé a neživé přírodniny 5-4-01 

▪ změří základní veličiny a užívá základních jednotek 5-

4-01 

▪ zná skupenství vody 5-4-01 

▪ vyjmenuje některé vlastnosti vody 5-4-01 

▪ chápe význam vody v přírodě 5-4-01 

▪ jednoduše vysvětlí oběh vody v přírodě 5-4-01 

▪ vyjmenuje základní vlastnosti vzduchu 5-4-01 

▪ vysvětlí význam vzduchu v přírodě 5-4-01 

▪ označí různé zdroje znečištění vody a ovzduší 5-4-05 

▪ pozná a pojmenuje některé běžné zástupce hornin a 

nerostů 5-4-01 

▪ jednoduše vysvětlí, jak vzniká půda 5-4-01 

▪ vysvětlí pojem humus 5-4-01 

▪ zná některé běžné zástupce hornin a nerostů ze svého 

okolí (sůl kamenná, břidlice, uhlí apod.) 5-4-01 

▪ seznámí se s působením magnetické síly 5-4-02 

 

▪ Živá a neživá příroda 

▪ Délka, hmotnost, čas, teplota, objem 

▪ Voda 

▪ Vlastnosti vody 

▪ Význam pro život 

▪ Oběh vody v přírodě 

▪ Vzduch a jeho vlastnosti 

▪ Význam pro život 

▪ Ochrana a tvorba životního prostředí 

▪ Horniny a nerosty 

▪ Půda – vznik a význam 

▪ Magnetismus 

▪ Praktické užívání kompasu 

▪ Pohyby Země – den a noc, roční období 

▪ Základní životní podmínky 

▪ Okolí lidských obydlí 

▪ Pole 

▪ U vody 

▪ Les 

▪ Živočichové-stavba těla 

▪ Výživa živočichů 

▪ Způsob života živočichů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – Ekosystémy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ umí zacházet s kompasem 5-4-02 

▪ vysvětlí s využitím poznatků o pohybech Země, co je 

příčinou střídání dne a noci a ročních období 5-4-02 

▪ popíše základní životní podmínky živých organizmů 5-

4-03 

▪ rozlišuje a charakterizuje základní společenstva 5-4-03 

▪ uvědomuje si vztahy mezi organizmy a jejich 

prostředím 5-4-03 

▪ pojmenuje běžně se vyskytující živočichy 

v jednotlivých společenstvech 5-4-04 

▪ užívá správné názvy částí těl vybraných živočichů 5-

4-04 

▪ rozlišuje živočichy podle způsobu výživy (masožravci, 

býložravci, všežravci) v jednoduchých potravních 

řetězcích a porovná vztahy mezi nimi 5-4-04 

▪ umí popsat způsob života vybraných živočichů 

v jednotlivých ročních období 5-4-04 

▪ třídí nejznámější živočichy do skupin podle některých 

typických znaků (savci, ptáci, plazi, ryby, 

obojživelníci, hmyz) 5-4-04 

▪ posoudí důvod a význam chovu zvířat (radost, užitek) 

5-4-04 

▪ pozná a pojmenuje běžně se vyskytující rostliny a 

houby v jednotlivých společenstvech podle stavby 

těla, jejich života a potřeb 5-4-04 

▪ rozliší nejznámější kulturní a plané rostliny, keře, 

listnaté jehličnaté stromy, chráněné, jedovaté a léčivé 

rostliny, plevele 5-4-04 

▪ umí vysvětlit, co jsou rostlinná patra 5-4-04 

▪ Znaky života živočichů 

▪ Význam v přírodě a pro člověka 

▪ Rostliny a houby – stavba těla, životní potřeby a 

projevy 

▪ Části těla rostlin 

▪ Výživa rostlin 

▪ Význam v přírodě a pro člověka 

▪ Pokusy 

▪ Ochrana přírody 

▪ Mimořádné události  

 

 

 

 

 

 

 

EV – Vztah člověka 

k prostředí 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ popíše jednotlivé části stavby těla rostlin a hub, 

význam těchto částí (kořen, květy, plody…..) 5-4-04 

▪ uvede rozdíly mezi dřevinami, bylinami a houbami 5-

4-04 

▪ popíše růst rostliny a chápe pojmy rostliny jednoleté, 

dvouleté, vytrvalé 5-4-04 

▪ popíše vyživování a dýchání rostlin 5-4-04 

▪ uvede příklady využití některých okrasných a 

hospodářsky významných rostlin 5-4-04 

▪ posoudí význam zelených rostlin pro život ostatních 

organizmů na Zemi 5-4-03 

▪ uvede příklady, jak můžeme chránit přírodu 5-4-05 

Člověk a jeho zdraví 

ČJS-5-5-01 

ČJS-5-5-03 

ČJS-5-5-04 

ČJS-5-5-05 

ČJS-5-5-07 

 

Žák: 

▪ zná základní orgánové soustavy lidského těla a jejich 

funkce 5-5-01 

▪ rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná 

poranění 5-5-03 

▪ vhodně reaguje na situaci úrazu, v případě potřeby 

přivolá záchrannou službu 5-5-07 

▪ uvědomuje si rizika závislostí (návykové látky, 

automaty, počítač) 5-5-05 

▪ vnímá dopravní situaci a uplatňuje pravidla bezpečnosti 

v podmínkách silničního provozu v roli chodce i 

cyklisty 5-5-04 

▪ rozliší, kolik času je potřebné denně věnovat aktivnímu 

pohybu a využívá pohybové činnosti 5-5-03 

 

▪ Lidské tělo 

▪ Orgánové soustavy 

▪ První pomoc 

▪ Dopravní výchova 

▪ Péče o zdraví 

▪ Závislosti 
OSV – Osobnostní 

rozvoj – Rozvoj 

schopností poznávání 
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2. STUPEŇ 5. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Místo, kde žijeme 

ČJS-5-1-01 

ČJS-5-1-03 

ČJS-5-1-04 

ČJS-5-1-05 

ČJS-5-1-06 

 

Žák: 

▪ vyjádří polohu krajiny a bydliště vzhledem správním 

celkům ČR 5-1-01 

▪ uvede významná města, místa a stavby regionu 5-1-04 

▪ uvede významné atraktivity cestovního ruchu a střediska 

rekreace v regionu 5-1-04 

▪ charakterizuje povrch, vodstvo, zemědělství, průmysl 

v Plzeňském kraji 5-1-04 

▪ zná názvy některých výrobků, které se v Plzni vyrábějí 

5-1-04 

▪ zorientuje plán místní krajiny (turistickou mapu), 

rozumí jeho obsahu, grafice a vysvětlivkám 5-1-03 

▪ pomocí map charakterizuje zeměpisné a přírodní prvky 

Plzeňského kraje, ukáže některé chráněné oblasti, 

národní parky 5-1-03 

▪ ukáže na mapě ostatní kraje ČR a pojmenuje je 5-1-03 

▪ umí popsat jejich polohu v ČR 5-1-03 

▪ stručně charakterizuje jednotlivé kraje (povrch, vodstvo, 

zemědělství, průmysl, nerostné bohatství, historické 

památky, kulturní a přírodní zajímavosti) 5-1-03 

▪ popíše zeměpisnou polohu hlavního města Prahy a 

vybraných měst ČR 5-1-04 

▪ uvede příklady kulturních a historických památek 

v Praze 5-1-04 

 

▪ Obec a okolní krajina 

▪ Poloha v krajině 

▪ Města regionu 

▪ Povrch, vodstvo 

▪ Práce s mapou 

▪ Životní prostředí 

▪ Naše vlast 

▪ Regiony ČR 

▪ Praha 

▪ Česká republika a EU 

▪ Evropa a svět 

▪ Sousední státy ČR 

▪ Evropské státy 

▪ Evropa a svět – kontinenty 

▪ Cestování 

▪ ČR – demokratický stát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VMEGS – Jsme 

Evropané 

 

VMEGS – 

Objevujeme Evropu a 

svět 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ charakterizuje ČR jako stát, který je součástí EU 5-1-04 

▪ popíše pomocí mapy polohu ČR v Evropě 5-1-04 

▪ ukáže a pojmenuje na mapě sousední státy ČR, vypráví, 

co o nich ví 5-1-04 

▪ zná některá hlavní města států Evropy 5-1-03 

▪ zná polohu sousedních států ČR, některá pohoří, řeky, 

velká města, průmysl, zajímavosti 5-1-03 

▪ ukáže a pojmenuje na mapě některé severoevropské 

země a země, které jsou oblíbenými cíli turistů 

(Chorvatsko, Itálie aj.) 5-1-03 

▪ na mapě nebo globusu ukáže a pojmenuje světadíly a 

oceány 5-1-03 

▪ zprostředkuje své zážitky z vlastních cest v naší vlasti a 

v zahraničí 5-1-05 

▪ zná datum vzniku ČR 5-1-06 

▪ pojmenuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 

zástupce 5-1-06 

▪ zná státní zřízení našeho státu 5-1-06 

 

VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

Lidé kolem nás 

ČJS-5-2-03 

ČJS-5-2-04 

 

Žák: 

▪ rozpozná různé podoby a projevy kultury ve svém okolí 

(odívání, chování lidí apod.) a respektuje zvláštnosti 

jiných etnik 5-2-03 

▪ rozliší jednání, které ohrožuje práva jiných lidí (šikana, 

zastrašování aj.) a upozorní na ně 5-2-03 

 

▪ Soužití lidí 

▪ Kultura 

▪ Právo a spravedlnost 

▪ Ceny zboží, peníze, reklamace 

▪ Soukromé a státní vlastnictví 

▪ Základní globální problémy – ochrana 

životního prostředí 

 

 
MuV – Kulturní 

diferenciace 

 

MuV – Princip 

sociálního míru a 

solidarity 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ uvědomuje si hodnotu peněz a umí je používat na 

přiměřené úrovni 5-2-04 

▪ vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

5-2-04 

▪ orientuje se ve formách vlastnictví 5-2-04 

▪ má povědomí o právní ochraně majetku a občanů včetně 

nároků na reklamaci 5-2-04 

 

 

 

 

Lidé a čas 

ČJS-5-3-02 

ČJS-5-3-04 

 

Žák: 

▪ popíše podle obrázků, čím se vyznačovaly stavby 

z období renesance 5-3-04 

▪ charakterizuje baroko 5-3-04 

▪ vyhledává informace o naší minulosti 

v encyklopediích apod. 5-3-02 

 

▪ Habsburkové 

▪ České země po bitvě na Bílé hoře 

▪ Baroko 

▪ Manufaktury a parní stroje 

▪ Národní obrození 

▪ světová válka 

▪ Vznik Československé republiky 

▪ Druhá světová válka 

▪ Totalitní vláda komunistické strany 

▪ Sametová revoluce 

▪ Vznik České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – Principy 

demokracie 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Rozmanitost přírody 

ČJS-5-4-01 

ČJS-5-4-02 

ČJS-5-4-03 

ČJS-5-4-04 

ČJS-5-4-05 

Žák: 

▪ užívá třídění organizmů podle diakritických znaků 

hlavních skupin organizmů 5-4-04 

▪ užívá jednoduché atlasy a klíče přírodnin 5-4-04 

▪ rozpozná a popíše některé jednoduché stroje (páku, 

kladku, kolo na hřídeli, nakloněnou rovinu) 5-4-01 

▪ zná zdroje elektrické energie 5-4-01 

▪ popíše využití elektrické energie 5-4-01 

▪ shrne zásady, jak předcházet úrazu el. proudem 5-4-05 

▪ pojmenuje složky vzduchu, objasní jeho význam pro 

život 5-4-01 

▪ shrne výskyt vody na Zemi a její formy a význam pro 

život 5-4-01 

▪ vysvětlí, jak vzniká půda, ví, co je humus 5-4-01 

▪ zná druhy půd 5-4-01 

▪ objasní pojem koloběh látek 5-4-01 

▪ zná pojem vesmír, družice, hvězda, planeta, 

přitažlivost 5-4-02 

▪ vymezí sluneční soustavu tvořenou Sluncem a jeho 

planetami 5-4-02 

▪ vyjádří jednoduše příslušnost planety Země k sluneční 

soustavě a k vesmíru 5-4-02 

▪ vysvětlí důsledky pohybu Země a Slunce pro život na 

Zemi 5-4-02 

 

▪ Třídění organizmů 

▪ Člověk a technika – síla 

▪ Jednoduché stroje 

▪ Elektrická energie 

▪ Vzduch 

▪ Voda v krajině 

▪ Půda 

▪ Koloběh látek 

▪ Vesmír a Země 

▪ Rostliny 

▪ Stavba těla rostlin 

▪ Znaky života 

▪ Živočichové 

▪ Stavba těla živočichů 

▪ Znaky života, životní potřeby a projevy, význam 

▪ Exotická zvířata 

▪ Pokusy a pozorování 

▪ Rozmanitost podmínek na Zemi 

▪ Rovnováha v přírodě 

▪ Ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EV – Vztah člověka 

k prostředí 

 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ objasní vliv Slunce na podmínky života na Zemi 5-4-

02 

▪ ví, že název rostlin a živočichů se skládá z jména 

rodového a druhového 5-4-04 

▪ pojmenuje některé tropické ovoce 5-4-04 

▪ pojmenuje některé byliny, keře, stromy, popíše jejich 

stavbu těla, výskyt, přezimování 5-4-04 

▪ třídí rostliny podle délky života 5-4-04 

▪ popíše stavbu rostlinného těla, funkce jednotlivých 

částí a jejich využití 5-4-04 

▪ pojmenuje některé živočichy bezobratlé a obratlovce 

5-4-04 

▪ popíše jejich stavbu těla, způsob života, 

rozmnožování, potravu, prostředí, význam v přírodě, 

ochranu 5-4-04 

▪ pojmenuje některé druhy živočichů, které nejsou 

typické pro naši faunu v souvislosti s rozmanitostí 

podmínek života na Zemi 5-4-03 

▪ rozlišuje základní oblasti Země (studené, mírné, teplé) 

5-4-02 

▪ charakterizuje jednotlivé oblasti (poušť, prales, polární 

▪ oblast …) 5-4-03 

▪ rozlišuje a charakterizuje základní společenstva u nás 

a popíše vztahy mezi organizmy v jejich prostředí 5-4-

03 

▪ označí některé zdroje znečišťování vody, ovzduší, 

půdy 5-4-05 

▪ posoudí důležitost šetření elektrickou energií 5-4-05 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ určí významná místa a chráněné lokality, ví, jak se 

v nich chovat 5-4-05 

▪ uvede příklady, jak by mohl sám přispět k ochraně 

přírody 5-4-05 

Člověk a jeho zdraví 

ČJS-5-5-01 

ČJS-5-5-02 

ČJS-5-5-03 

ČJS-5-5-04 

ČJS-5-5-05 

ČJS-5-5-06 

ČJS-5-5-07 

 

Žák: 

▪ chápe vznik, původ a vývoj člověka jako živočišného 

druhu 5-5-02 

▪ pojmenuje části lidského těla včetně nejdůležitějších 

ústrojí, důležitých orgánů a vysvětlí jejich funkce 5-5-

01 

▪ orientuje se v jednotlivých etapách lidského života 5-

5-02 

▪ vypráví o funkci rodiny 5-5-02 

▪ pojmenuje tělesné a fyziologické změny v období 

dospívání (druhotné pohlavní znaky, menstruace) 5-5-

02 

▪ chápe splynutí pohlavních buněk jako podstatu 

pohlavního rozmnožování 5-5-01 

▪ popisuje a hodnotí svůj denní režim 5-5-03 

▪ chápe, že správně rozhodovat znamená zvážit všechny 

možné důsledky a vybrat si jednání, o kterém je 

přesvědčen, že povede k nejlepšímu výsledku 5-5-04 

▪ uvede některá zdravotní rizika návykových látek 5-5-

05 

▪ uvede některé způsoby odmítání návykových látek a 

ukáže je v modelových situacích 5-5-05 

 

▪ Lidské tělo 

▪ Základní stavba a funkce lidského těla 

▪ Vývoj jedince 

▪ Rodina a partnerství 

▪ Biologické a psychické změny v dospívání 

▪ Sexuální výchova 

▪ Denní režim  

▪ Návykové látky a zdraví 

▪ Reklamní vlivy 

▪ První pomoc 

▪ Bezpečné chování v silničním provozu 

▪ Formy násilí 

▪ Reklamní vlivy 

▪ Mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

MeV – Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

 

 

 

MeV – Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

 

MeV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ rozpozná na příkladech pravdivost a nepravdivost 

reklamy (na potraviny, alkohol, cigarety) 5-5-06 

▪ orientuje se v příruční lékárničce a ošetří lehčí 

poranění 5-5-07 

▪ používá zásady bezpečnosti chování a jednání 

v silničním provozu jako chodec, cyklista, cestující 5-

5-04 

▪ zvládá techniku jízdy na kole a chápe význam 

technického stavu jízdního kola 5-5-04 

▪ pojmenuje projevy násilí a zabíjení ve filmech, 

kreslených seriálech a vyjádří k nim svůj názor 5-5-04 

▪ uvede příklady, že ne vždy, co se říká ve sdělovacích 

prostředcích odpovídá skutečnosti 5-5-06 
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Název vzdělávací oblasti: 

5.7  Člověk a společnost (Dějepis a Výchova k občanství) 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

1. Časové vymezení 

 časová dotace:  

• 6. ročník- 2 hodiny týdně 

• 7. ročník- 3 hodiny týdně 

• 8. ročník- 3 hodiny týdně 

• 9. ročník- 3 hodiny týdně 

2. Obsahové vymezení: 

Zahrnuje předměty Dějepis a Výchova k občanství. Navazuje na oblast Člověk a jeho svět. 

Obsah dané vzdělávací oblasti se promítá i do jiných vzdělávacích oblastí a hlavně do běžného 

života školy a jednotlivých tříd. 

Předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti, posláním je 

kultivace historického vědomí jedince. Důležité je poznání dějů, skutků a jevů, které ovlivnily 

vývoj společnosti a promítají se do současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k základním 

hodnotám evropské civilizace. Důraz je kladen na zařazování dějin regionu a místních dějin. 

Obecné historické problémy jsou konkrétně zasazovány do místního prostředí. 

Předmět Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací 

žáků v sociální realitě a s jejich začleňování do různých společenských vztahů a vazeb. 

Zaměřuje se na realistické sebepoznání, poznání osobnosti druhých lidí, pochopení vlastního 

jednání, jednání druhých lidí v různých životních situacích. Seznamuje žáky se vztahy v rodině 

a širších společenstvích, s hosp. životem, činností různých důležitých politických institucí a 

orgánů. Seznamuje s možným zapojením jednotlivců do občanského života např. zapojení do 

místní samosprávy. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla spol. soužití, 

slušného chování. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků. 

3. Organizační vymezení předmětů 

▪ Frontální vyučování 

▪ Práce ve skupinách 

▪ Projektové vyučování 
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4. Začlenění průřezových témat 

Dějepis 

• 6. ročník – VMEGS,OSV, MuV, VDO 

• 7. ročník - VMEGS,OSV, MuV, EV, VDO 

• 8. ročník - VMEGS,OSV, MuV, VDO, MeV 

• 9. ročník – VDO, MeV, VMEGS, MeV 

Výchova k občanství 

• 6. ročník – MuV, VDO, EV,  

• 7. ročník - MuV, MeV,  

• 8. ročník - OSV, MuV, VDO 

• 9. ročník – VDO, MeV, EV, VMEGS 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz. tabulka průřezových témat 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

KOMPETENCE K UČENÍ  

 objasňuje důležité symboly našeho státu a jejich používání, jejich vznik a vývoj 

z historického hlediska 

 vyhledává a třídí informace z historie a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém 

životě k pochopení současnosti 

 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě tohoto 

propojení si vytváří komplexní pohled na společenské a kulturní jevy 

 poznává smysl a cíl svého učení, posuzuje vlastní pokroky, kriticky hodnotí své 

výsledky i výsledky spolužáků, je schopen o nich diskutovat 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole a ve společnosti, rozpozná a pochopí 

problém, promyslí a naplánuje řešení problému s využitím historických souvislostí 

 je schopen obhájit zvolené řešení problému 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 naslouchá promluvám jiných lidí 

 zapojuje se do diskuze 

 umí obhájit svůj názor 

 vhodně argumentuje 

 rozumí různým typům textů, záznamů, obrazových materiálů 

 účinně komunikuje s okolním světem s využitím vhodných komunikačních a 

informačních technologií 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k soužití a ke 

kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 ovládá a řídí svoje jednání 

 je samostatný 

 účinně spolupracuje ve skupině 

 podílí se na vytváření pravidel spolupráce ve skupině, vytváření příjemné atmosféry 

 chápe potřebu spolupráce s druhými při řešení problémů, daných úkolů 

 čerpá poučení z chování lidí kolem sebe, respektuje různá stanoviska 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví 

 chápe principy, na nichž spočívají zákony společenské normy 

 je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 odmítá násilí, útlak a hrubé zacházení 

 postaví se na ochranu utlačovaných 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

 plní povinnosti a závazky 
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 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany kulturních památek a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ 

   ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby a využívá je při učení ( 

prezentace, referáty ) 

 vyhledává a kriticky posuzuje informace ( archivy- prameny) 

 vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ( prezentace, referáty) 

 umožňuje žákům vyjadřovat se za pomoci digitálních prostředků při sledování 

aktuálních společenských témat 

 vedeme žáky k ovládání běžně používaných digitálních aplikací a služeb a učíme je 

využívat těchto prostředků při enviromentální výchově a sledování globálních problémů 

světa 

 učíme žáky vyhledávat a kriticky posuzovat mediální informace k jednotlivým 

společenským tématům, k určování typů a forem států, jejich řízení a hospodaření, k 

dodržování základních lidských práv 
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Vzdělávací obsah: 

5.8  Dějepis 
 

1. ČLOVĚK V DĚJINÁCH 

Očekávané výstupy 

Žák: 

D-9-1-01  uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků 

D-9-1-02  uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto 

zdroje shromažďovány 

D-9-1-03  orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy 

v chronologickém sledu 

2. POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

Očekávané výstupy 

Žák: 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní 

kulturu 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou 

společnost 

3. NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 

Očekávané výstupy 

Žák: 

D-9-3-01  rozpozná souvislost mezi přírodními podm0ínkami a vznikem prvních velkých 

zemědělských civilizací 

D-9-3-02  uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového 

kulturního dědictví 

D-9-3-03  demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury  

D-9-3-04  porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech 

a vysvětlí podstatu antické demokracie 
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4. KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 

Očekávané výstupy 

Žák: 

D-9-4-01  popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu 

nových etnik, christianizace a vzniku států 

D-9-4-03  objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení 

těchto státních útvarů v evropských souvislostech 

D-9-4-04  vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi 

světskou a církevní mocí 

D-9-4-05  ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady 

románské a gotické kultury 

 

5. OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY 

Očekávané výstupy 

Žák: 

D-9-5-01  vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající 

reformu církve  

D-9-5-02  vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život 

D-9-5-03  popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky 

D-9-5-04  objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 

habsburské monarchie 

D-9-5-05  objasní příčiny a důsledky třicetileté války a posoudí její důsledky 

D-9-5-07  rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede příklady 

významných kulturních památek 
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6. MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 

Očekávané výstupy 

Žák: 

D-9-6-01  vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve 

vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

D-9-6-02  objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek 

a rozbití starých společenských struktur v Evropě  

D-9-6-03  porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti 

s národními hnutími vybraných evropských národů 

D-9-6-06  vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých části Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 

nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí 

význam kolonií 

7. MODERNÍ DOBA 

Očekávané výstupy 

Žák: 

D-9-7-01  na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho 

důsledky 

D-9-7-02  rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů 

D-9-7-03  charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších 

ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; 

rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu 

D-9-7-04  na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska 

lidských práv 

D-9-7-05  zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní 

sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 
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8. ROZDĚLUJÍCÍ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 

Očekávané výstupy 

Žák: 

D-9-8-01  vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání 

obou bloků 

D-9-8-02  vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické 

hospodářské a vojenské spolupráce 

D-9-8-03  posoudí postavení rozvojových zemí 

D-9-8-04  prokáže základní orientaci v problémech současného světa 
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2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ÚVOD DO VYČOVÁNÍ DĚJEPISU 1. 

D-9-1-01 

D-9-1-02 

D-9-1-03 

 

Žák: 

▪ osvojí si práci s časovou přímkou  

▪ osvojí si základní periodizaci dějin  

▪ uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti  

▪ pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány  

 

 

▪ Proč a jak poznáváme minulost  

▪ Hmotné a písemné prameny 

▪ Vnímání historického času, hlavní období 

historie  

 

 

PRAVĚK 2. 

D-9-2-01 

D-9-2-02 

Žák: 

▪ seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí  

▪ pochopí podmínky a důsledky přechodu k zemědělství  

▪ pochopí podmínky vzniku řemesel  

▪ pochopí důsledky oddělení řemesel od zemědělství 

jako podmínky pro rozvoj obchodu  

▪ uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých 

oblastech světa a chápe kulturní rozmanitost světa  

 

 

 

 

 

▪ Výklad vzniku světa a člověka v mýtech a 

náboženstvích 

▪ Vědecký výklad vzniku světa a člověka 

▪ Charakteristika paleolitu, neolitu a doby kovů 

▪ Vývoj člověka 

▪ Hlavní rasy a jazyky 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

STAROVĚK 3. 

Orientální despocie 

D-9-3-01 

D-9-3-02 

D-9-3-03 

D-9-3-04 

Žák: 

▪ pochopí souvislost mezi přírodními podmínkami a 

vznikem starověkých států  

▪ seznámí se s podstatou společenského uspořádání. 

▪ seznámí se s projevy náboženských představ  

 

▪ Přehled států starověkého východu 

▪ Kultura států starověkého východu 

▪ Přínos starověkých států pro rozvoj světové 

kultury 

 

 

OSV- kreativita 

Starověké Řecko 

D-9-3-01 

D-9-3-02 

D-9-3-03 

D-9-3-04 

 

Žák: 

▪ pochopí podstatu antické demokracie  

▪ chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské 

kultury  

▪ uvědomuje si vlastní a občanskou identitu a nutnost 

respektovat identitu druhých  

▪ uvědomí si prolínání kulturních vlivů  

▪ Nejstarší období řeckých dějin 

▪ Námořní obchod a kolonizace 

▪ Význam styků s okolním světem 

▪ Státní zřízení a způsob života v městských 

státech 

▪ Řecko – perské války 

▪ Boj o nadvládu v Řecku, peloponéská válka 

▪ Řecká kultura – písmo, věda, umění, sport a hry 

▪ Ovládnutí Řecka Makedonií, říše Alexandra 

Makedonského 

▪ Helénistická kultura 

▪ Přínos řecké a helénistické kultury pro rozvoj 

evropské civilizace 

 

 

VDO – princip 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Starověký Řím 

D-9-3-01 

D-9-3-02 

D-9-3-03 

D-9-3-04 

Žák: 

▪ učí se chápat formy státní moci  

▪ uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně 

feudálních států  

▪ získá představu o životě a jednání osobností a 

společenských skupin  

▪ popíše pomocí mapy územní rozsah římské říše 

▪ dokáže porovnat barbarské civilizace se světem antiky  

▪ uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy 

  

▪ Přírodní poměry a osídlení Apeninského 

poloostrova, etruská kultura nejstarší období 

římských dějin 

▪ Boj o ovládnutí Apeninského poloostrova a 

středomoří – punské války 

▪ Řím v období republiky 

▪ Řím v období principátu a císařství 

▪ Vznik a podstata křesťanství 

▪ Krize římské říše 

▪ Římská kultura 

MuV – kulturní 

diferenciace 
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2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

STŘEDOVĚK 4. 

 Raný středověk 

D-9-4-01 

D-9-4-03 

D-9-4-04 

D-9-4-05 

Žák: 

▪ osvojí si periodizaci středověku  

▪ seznámí se s uspořádáním společnosti raně feudálního 

státu, formováním národních států  

▪ učí se chápat úlohu křesťanství a víry  

▪ uvědomí si obohacení Evropy kulturními podněty 

z Orientu  

▪ seznámí se se státotvornou úlohou panovnických dynastií  

▪ uvědomí si duchovní odkaz patronů českých zemí  

▪ učí se charakteristice dobového životního stylu z hlediska 

sociálního  

 

 

▪ Nový etnický obraz Evropy 

▪ Byzantská, arabská a franská říše 

▪ První státní útvary na našem území 

▪ Český stát v době knížecí 

▪ Formování prvních státních celků v Evropě 

▪ Boj mezi mocí světskou a církevní 

▪ Křížové výpravy 

▪ Románská kultura a životní styl raného středověku 

 

VMEGS – 

objevujeme Evropu 

a svět 

 

Vrcholný středověk 

D-9-4-01 

D-9-4-03 

D-9-4-04 

D-9-4-05 

Žák: 

▪ učí se chápat změny politické, hospodářské, sociální a 

kulturní  

▪ seznámí se s rozmachem českého státu a jeho významem 

ve střední Evropě  

▪ učí se charakteristice dobového životního stylu z hlediska 

sociálního i etnického  

 

▪ Rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich 

význam 

▪ Český stát za vlády posledních Přemyslovců 

▪ Nástup Lucemburků a vláda Karla IV. 

▪ Gotická kultura a životní styl jednotlivých vrstev 

v období vrcholného středověku 

▪ Konflikt mezi Anglií a Francií 

▪ Kritika poměrů v církvi a husitství v Čechách 

 

MuV – kulturní 

diferenciace 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ seznámí se s problémy, které vedly ke kritice církve a 

vyústily v českou reformaci 

▪ učí se chápat historický rozměr pojmů tolerance a 

intolerance  

Pozdní středověk 

D-9-4-03 

Žák: 

▪ uvědomí si okolnosti vzniku středoevropského soustátí  

 

 

▪ Doba poděbradská 

▪ Doba jagellonská 

EV – lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 
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2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

RANÝ NOVOVĚK 5. 

Konec 15. – polovina 17. století 

D-9-5-01 

D-9-5-02 

D-9-5-03 

D-9-5-04 

D-9-5-05 

D-9-5-07 

 

Žák: 

▪ seznámí se s pojmy humanismus, renesance a jejich 

projevy v kultuře, myšlení a životě lidí  

▪ poznává důvody a význam objevných plaveb a důsledky 

pronikání evropských civilizací do nově objevených 

zemí  

▪ seznámí se s pojmem reformace, jejími příčinami a cíli 

▪ chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus  

▪ učí se a chápe postavení českých zemí v habsburské 

monarchii i v podmínkách Evropy, rozdělení na 

katolický a reformační blok  

▪ chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti  

▪ osvojí si pojmy parlamentarismus a konstituční 

monarchie  

 

▪ Charakteristika raného novověku 

▪ Humanismus 

▪ Objevné plavby a jejich společenské důsledky 

▪ Náboženská reformace 

▪ Počátky absolutních monarchií 

▪ Český stát v předbělohorských poměrech 

▪ Třicetiletá válka 

▪ Občanská válka v Anglii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období 2.poloviny 17. století – konec 18. století 

 

 

 

D-9-5-01 

D-9-5-02 

D-9-5-03 

Žák: 

▪ učí se rozpoznávat projevy barokní kultury  

▪ seznámí se situací v českých zemích a vybraných 

evropských zemích po 30leté válce  

 

▪ Baroko a životní styl 

▪ Upevňování vlády Habsburků po 30leté válce 

▪ Rozvoj vzdělanosti v době osvícenství 

▪ České země za vlády Marie Terezie a Josefa II. 

▪ Situace ve Francii, Rusku, Prusku, vzestup Velké 

Británie 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

D-9-5-04 

D-9-5-05 

D-9-5-07 

 

 

▪ chápe význam osvícenství jako významného 

myšlenkového předělu, který ovlivnil politický vývoj u 

nás v Evropě i na americkém kontinentu  

▪ ujasní si pojem osvícenecký absolutismus 

▪ uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a 

snahami nastupující buržoazie 

▪ chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za 

svobodu 

▪ Boj amerických osad za nezávislost, vznik 

Spojených států amerických  

 

 

 

 

 

 

 

VRCHOLNÝ NOVOVĚK 6. 

Konec 18. století – rok 1914 

D-9-6-01 

D-9-6-02 

D-9-6-03 

D-9-6-06 

 

Žák: 

▪ uvědomí si důsledky definitivního rozbití středověkých 

politických, hospodářských a společenských struktur 

▪ uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad a 

katalyzátor společenských změn, dopad na životní 

prostředí 

▪ uvědomí si emancipační hnutí národů jako důsledek změn 

ve vývoji společnosti 

▪ chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehož 

výsledkem je utvoření novodobých národů 

▪ seznámí se s příčinami a průběhem českého národního 

obrození 

▪ uvědomí si význam obrozeneckých snah a význam 

osobností 

▪ uvědomí si dokončení boje jednotlivých skupin jako 

předpoklad ustavení moderních politických stran 

▪ Velká francouzská revoluce, její průběh a význam 

pro Francii i evropské dějiny 

▪ Napoleonské války a jejich důsledky 

▪ Průmyslová revoluce, modernizace společnosti, 

změna sociální struktury 

▪ Národní a osvobozenecká hnutí v Evropě, pojem 

vlastenectví a požadavek národa na svobodný 

rozvoj 

▪ Utváření novodobého českého národa 

▪ Rok 1848 v Evropě a v Čechách 

▪ Postavení Českých zemí v habsburské monarchii ve 

2. polovině 19. století, základní rysy české politiky, 

její představitelé 

▪ Procesy sjednocování v Německu a Itálii 

▪ Občanská válka v USA  

 

 

OSV – mezilidské 

vztahy 

 

 

VDO – občan, 

občanská společnost 

a stát 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
▪ chápe emancipační hnutí českého národa jako výrazný 

projev dané doby (snaha ohrožující existenci 

mnohonárodnostní monarchie) 

▪ seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých národních 

celků  

▪ chápe historický rozměr pojmu rasismus 
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2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

MODERNÍ DOBA 7. 

SITUACE V LETECH 1914–1948 

 

D-9-7-01 

D-9-7-02 

D-9-7-03 

D-9-7-04 

D-9-7-05 

 

Žák: 

▪ zdůvodní, proč chápeme první polovinu 20. století jako 

období dvou nejničivějších světových válek  

▪ popíše okolnosti vzniku samostatného Československa, 

jeho vnitřní a zahraniční situaci v období první republiky 

▪ uvědomí si změnu mezinárodně-politických vztahů 

vznikem komunistického režimu, totalitarismu a 

vypjatého nacionalismu 

▪ zdůvodní, jaké jsou klady a nedostatky demokratického 

systému 

▪ vysvětlí souvislost mezi nepříznivým stavem ekonomiky 

a tendencí řešit problémy extrémními způsoby 

▪ definuje historický rozměr pojmů nacionalismus, 

extremismus a agrese 

▪ popíše rozmanitosti v projevech evropské kultury a 

přínos národní a evropské kultury k tomuto odkazu 

▪ seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou 

Československa v období druhé republiky, protektorátu 

▪ dokáže vyjádřit úctu k odkazu účastníků odboje  

 

▪ První světová válka 

▪ Situace v Rusku, ruská revoluce 

▪ Vznik Československa, hospodářsko-politický 

rozvoj, sociální a národnostní problémy 

 

 

▪ Mezinárodně politická situace Evropy ve 20. 

letech 

▪ Počátky fašistického hnutí 

▪ SSSR v meziválečném období 

▪ Světová hospodářská krize a její důsledky 

▪ První projevy fašistické agrese, vznik válečných 

ohnisek 

▪ Kultura, věda a technika před vypuknutím 

2.světové války 

▪ Cesta k Mnichovu, mnichovská dohoda a její 

důsledky 

▪ Protektorát Čechy a Morava 

▪ Druhá světová válka 

▪ Domácí a zahraniční odboj 

▪ Mezinárodní konference a poválečné uspořádání 

světa 

 

 

 

 

MeV – kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

 

MuV-etnický původ  
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DĚJINY OD POLOVINY 20.STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 8. 

D-9-8-01 

D-9-8-02 

D-9-8-03 

D-9-8-04 

 

Žák: 

▪ definuje poválečný vývoj Československa, který vyústil 

v únorové události 1948 

▪ zná možnosti různé interpretace historických faktů a 

nutnost kritického přístupu k nim 

▪ seznámení se s postavením Československa 

v mezinárodních souvislostech 

▪ učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti 

▪ objasní vznik a problémy existence bipolárního světa 

▪ uvědomí si nutnost respektovat identitu druhých  

▪ seznámí se vnitřní situací v naší republice – události roku 

1968  

▪ zdůvodní postupný rozpad východního bloku, související 

s rozkladem komunistických systémů  

▪ seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce 1989 a 

s vývojem v 90. letech 

▪ definuje podstatu demokratického režimu 

▪ posoudí důsledky absolutistických režimů a jejich 

souvislost se vznikem terorismu 

▪ kriticky zhodnotí vliv médií na každodenní život a 

politické dění 

▪ zaujme stanovisko k začlenění České republiky do 

integračního procesu a jeho vstupu do EU 

 

 

▪ Vývoj Československa v letech 1945-1948 

▪ Únorový převrat 1948 

▪ Postavení Československa a jeho postupné 

začleňování do sféry vlivu SSSR, sovětizace ve 

všech oblastech společenského života i 

v každodenním životě lidí 

▪ Studená válka, rozdělení světa do vojenských 

bloků 

▪ Rozpad koloniálního systému, mimoevropský 

svět 

▪ Vnitřní situace v zemích východního bloku – 

krizové projevy 

▪ Charakteristika západních zemí na vybraných 

příkladech 

▪ Krize sovětského impéria a perestrojka 

▪ Obnova demokracie ve východní Evropě a 

„sametová revoluce“   

▪ Vznik České republiky na přelomu tisíciletí 

▪ Technika, věda a kultura ve druhé polovině 20. 

století, evropská integrace a globalizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV – kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 
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Vzdělávací obsah: 

5.9 Výchova k občanství 

 

1. ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Očekávané výstupy 

Žák:  

 VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání       

 VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu  

 VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních 

situacích 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i 

odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 

postoje k menšinám 

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v 

chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 

nesnášenlivosti  

 2. ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

Očekávané výstupy  

Žák: 

VO-9-2-01  objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a               

potencionálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 

kvalitu života 

VO-9-2-02  posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských 

cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 

VO-9-2-03  kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 

VO-9-2-04  popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 

osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru     
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3.ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ  

Očekávané výstupy 

Žák:          

VO-9-3-01  rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a 

způsoby jejich ochrany, uvede jejich příklady 

VO-9-3-02  sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 

pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti objasní princip vyrovnaného, schodkového a 

přebytkového rozpočtu domácnosti 

VO-9-3-03  na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební 

karty, vysvětlí jejich omezení  

VO-9-3-04  vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby nabízejí, vysvětlí význam úroku 

placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je 

využít. 

VO-9-3-05  uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a 

způsoby krytí deficitu 

VO-9-3-06  na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování 

trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu 

ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na 

hodnotu peněz 

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát 

směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu 

 

4. ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 

Očekávané výstupy 

Žák 

VO-9-4-01  rozlišuje nejčastější typy a formy státu a na příkladech porovná jejich znaky 
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VO-9-4-02  rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů 

a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, 

krajů a státu 

VO-9-4-03  objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život 

občanů 

VO-9-4-04  vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, 

jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů    

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a 

oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv   

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů-vlastnictví, pracovní poměr, 

manželství            

VO-9-4-07  uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy-osobní 

přeprava, koupě, oprava či pronájem věci 

VO-9-4-08  dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika 

jejich porušování 

VO-9-4-09  rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady 

jejich činnosti a spolupráce při postihování trestních činů 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich 

příklady 

VO-9-4-11  diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání  

5. MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

Očekávané výstupy 

žák: 

VO-9-5-01  popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady 

práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor 

a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky  

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů 
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2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TŘÍDA, ŠKOLA, OBEC, REGION 

VO-9-1-09 

VO-9-1-07 

Žák: 

▪ rozpozná netolerantní chování, rasistické chování 1.9. 

▪ zaujme stanovisko k nevhodnému, vandalskému chování  

▪ uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace ve 

skupině vrstevníků 1.7. 

▪ Naše třída, třídní kolektiv, třídní samospráva, 

pravidla třídy-jejich tvorba. 

▪ Mezilidská komunikace, konflikty, řešení 

problémů při komunikaci. 

▪ Zásady lidského soužití, morálka, svoboda a 

vzájemná závislost, rodinné vztahy, dělba práce a 

činností, výhody spolupráce lidí 

MuV- Lidské vztahy, 

právo všech lidí žít 

společně a podílet se 

na spolupráci  

 

VDO – Formy 

participace občanů 

v politickém životě, 

obec jako základní 

jednotka samosprávy 

 

OBEC, REGION 

 

VO-9-1-08 

Žák: 

▪ uvede seznam důležitých institucí v obci a regionu 

▪ uvede příklady činností jednotlivých odborů obce  

▪ nakreslí plánek obce  

▪ uvede seznam zajímavých a památných míst v obci a 

regionu a významných rodáků  

▪ doporučí návštěvníkovi obce regionu, co by měl navštívit  

▪ uvede příklady místních tradic 

▪ vysvětlí proč je důležitá ochrana kulturních památek, 

přírodních objektů a majetku  

 

 

▪ Naše obec, region, kraj – důležité instituce, 

zajímavá a památná místa, významní rodáci, 

místní tradice; ochrana kulturních památek, 

přírodních objektů a majetku 

 

 

EV – Vztah člověka 

k prostředí příroda a 

kultura obce a její 

ochrana 

 

VDO – Formy 

participace občanů 

v politickém životě, 

obec jako základní 

jednotka samosprávy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

NAŠE VLAST 

VO-9-1-02 

VO-9-1-01 

Žák: 

▪ rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu  

▪ objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby 

jejich používání  

▪ definuje pojem vlast, vlastenectví  

▪ uvede příklady zajímavých a památných míst ČR  

▪ uvede příklady významných osobností  

▪ shrne významné osobnosti a produkty, které nás proslavily  

▪ vyjmenuje státní symboly  

▪ uvede seznam státních svátků a významných dnů  

▪ Naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá 

a památná místa, co nás proslavilo, významné 

osobnosti; státní symboly, státní svátky, významné 

dny 

 

 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát, občan jako 

odpovědný člen 

společnosti, úloha 

občana 

v demokratické 

společnosti 

 

Mezipředmětové 

vztahy – dějepis, 

zeměpis 
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2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

VO-9-3-01 

VO-9-3-02 

VO-9-3-03 

VO-9-3-04 

VO-9-3-06 

VO-9-3-07 

Žák: 

▪ rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede 

jejich příklady  

▪ objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního 

vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání  

▪ objasní pojem vlastnictví, jeho vznik a zánik 

▪ pojmenuje základní formy vlastnictví  

▪ uvede příklady hmotného a nehmotného vlastnictví, 

respektuje autorská práva  

▪ objasní zásady hospodaření s penězi, dokáže vytvořit 

rozpočet, aplikuje formy vlastnictví na příkladech 

z okolí, respektuje cizí majetek, dobře využívá a chrání 

majetek vlastní, soucítí a pomáhá lidem žijícím ve 

špatných sociálních podmínkách  

▪ vysvětlí, jakou funkci mají banky a jaké služby 

poskytují ,provádějí jednoduché peněžní operace  

▪ rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, 

uvede příklady jejich součinnosti  

▪ na příkladu kupujících a prodávajících vyloží podstatu 

fungování trhu. 

 

 

 

 

▪ Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné 

a duševní vlastnictví, jejich ochrana; 

hospodaření s penězi, majetkem a různými 

formami vlastnictví 

▪ Trh, obchod 

▪ Průmysl, zemědělství, služby 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

KULTURA, UMĚNÍ 

VO-9-1-05 

VO-9-1-08 

Žák: 

▪ kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří 

svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné 

mínění a chování lidí  

▪ objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje 

kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 

chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje 

k menšinám  

▪ přiřadí hlavní představitele čs. kultury k jednotlivým 

oborům činnosti, seřadí významné umělecké slohy a 

charakterizuje je  

▪ ocení přínos významných osobností a děl pro kulturní 

tradice čs. národa  

▪ objasní význam kultury pro plnohodnotný život člověka  

▪ uvede příklady kulturních institucí v obci   

▪ vyjádří svůj postoj k působení reklamy a propagandy  

▪ uvede klady a zápory působení médií  

▪ oceňuje různorodost kulturních projevů z hlediska 

menšin a podporuje je  

▪ uvede příklady mezinárodní spolupráce v oblasti kultury  

▪ aktivně se seznámí s nabídkou jemu blízkých kulturních 

institucí a informuje ostatní spolužáky  

 

 

▪ Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, 

kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní 

instituce; masová kultura, prostředky masové 

komunikace, masmédia 

 

 

Prevence sociálně 

patologických jevů – 

možnost masmédií při 

propagaci nebezpečí 

návykových látek a vše 

co s tím souvisí 

 

MuV – Kulturní 

diference, poznávání 

vlastního kulturního 

zakotvení, 

 

MeV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti, 

organizace a postavení 

médií ve společnosti, 

vliv médií na 

každodenní život, 

společnost, vliv médií na 

kulturu 
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2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

VO-9-2-01 

VO-9-2-02 

VO-9-2-03 

VO-9-2-04 

Žák: 

▪ posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 

individuálních cílů, cílů třídního kolektivu, objasní a 

zhodnotí význam vůle při dosahování předem 

stanovených cílů a překonávání překážek, je schopen 

stanovit si vlastní reálné cíle  

▪ vysvětlí přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, 

pojmenuje základní osobní vlastnosti, objasní rozdíly 

v prožívání, myšlení a jednání, objasní pojem charakter, 

zná svůj potenciál, rozšiřuje své schopnosti a dovednosti  

▪ kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 

▪ popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 

volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 

osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru  

▪ uplatňuje zásady sebehodnocení, rozpoznává projevy 

záporných a kladných charakterových vlastností u sebe i u 

druhých, kategorizuje svůj žebříček hodnot, kritizuje 

vytváření stereotypních představ k jedincům menšin  

 

 

 

▪ Podobnost a odlišnost lidí, projevy chování, rozdíly 

v prožívání, charakter, myšlení a jednání, vrozené 

předpoklady, vlohy, osobní potenciál,  

 

▪ Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, 

poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých 

lidí, systém osobních hodnot, priority, 

sebehodnocení, stereotypy v posuzování jiných lidí 

 

▪ Volba povolání 

 

Volba povolání – 

sebepoznání- Svět práce 

– mezipředmětové 

vztahy 

 

MuV - Kulturní 

diference, lidské vztahy, 

etnický původ – 

jedinečnost každého 

člověka a jeho 

individuální zvláštnosti; 

člověk jako nedílná 

jednota tělesné i duševní 

stránky, ale i jako 

součást etnika 

 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění; cvičení 

dovedností 

zapamatování, řešení 

problémů; dovednosti 

pro učení a studium 
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Sebepoznání a 

sebepojetí – já jako zdroj 

informací o sobě; druzí 

jako zdroj informací o 

mně; moje tělo, moje 

psychika (temperament, 

postoje, hodnoty); co o 

sobě vím a co ne; jak se 

promítá mé já v mém 

chování; můj vztah ke 

mně samé/mu; moje 

učení; moje vztahy k 

druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí 

 

Prevence sociálně 

patologických jevů: 

nevhodné formy využití 

volného času – kuřáctví, 

drogy, trestná činnost 

 

OSV –seberegulace a 

sebeorganizace, sociální 

rozvoj – Komunikace – 

řeč těla, řeč zvuků a 

slov, řeč předmětů a 

prostředí vytvářeného 

člověkem, řeč lidských 

skutků; cvičení 

pozorování a 

empatického a aktivního 

naslouchání; dovednosti 

pro sdělování verbální i 

neverbální (technika 

řeči, výraz řeči, cvičení 

v neverbálním 

sdělování); 
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Volba povolání – 

Rozhodování 

 

Prevence sociálně 

patologických jevů- 

osobní volby 

 

Prevence sociálně 

patologických jevů – jak 

řešit náročné životní 

situace, stres 

 

Ochrana člověka za 

mimořádných situací – 

náročné životní situace, 

jak se zachovat 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

VO-9-1-07 

 

Žák: 

▪ uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 

v různých životních situacích.   

 

▪ Vztahy mezi lidmi, vztah k cizincům 

▪ Pomoc druhým – nadace, fondy, fiktivní práce pro 

druhé, skutečná práce pro potřebné 

▪ Pravidla chování 

 

OSV poznávání lidí, 

mezilidské vztahy 

MUV sociální smír 

STÁT A PRÁVO 

VO-9-4-05 

VO-9-4-06 

VO-9-4-07 

VO-9-4-08 

VO-9-4-09 

VO-9-4-10 

Žák: 

▪ přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a 

oprávněné požadavky a zájmy jiných lidí ve svém okolí, 

posoudí význam ochrany lidských práv a svobod  

▪ objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – 

vlastnictví, pracovní poměr, manželství  

▪   uvede a rozpozná příklady jednoduchých smluv  

 

▪ Lidská práva, práva dětí – závazné dokumenty, 

ochrana a instituce, ochrana spotřebitele 

▪ Právo v každodenním životě – sousedské vztahy, 

partnerské vztahy, rodinné právo, adopce, vesničky 

SOS, dětské domovy 

▪ Právní řád ČR – význam a funkce tohoto řádu, 

orgány právní ochrany občanů, soustava soudů, 

VDO formy participace 

občanů v politickém 

životě, participace 

jedince na utváření i 

fungování jednotlivých 

práv a svobod, 

participace jednotlivců 

na společenském životě 

celé společnosti 
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▪ uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení, která 

se na něj vztahují, dodržuje závazná pravidla stanovená 

školou i zákonné normy  

▪ rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 

občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při 

postihování trestných činů  

▪ rozpozná protiprávní jednání, uvede příklady přestupků – 

ve vztahu k nejbližšímu okolí, uvede příklady trestných 

činů  

právní norma, předpis, dostupnost a publikování 

právních předpisů 

▪ Protiprávní jednání – postihy, silniční provoz, 

porušování práv duševního vlastnictví 
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2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PRÁVNÍ ZÁKLADY STÁTU 

VO-9-4-01 

VO-9-4-02 

VO-9-3-05 

Žák: 

▪ rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech 

porovná jejich znaky 

▪ rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci 

ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí 

a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu  

▪ vysvětlí podstatu fungování státu, pojmenuje jeho základní 

znaky, pojmenuje typy státu z různých hledisek, aplikuje 

získané poznatky na příkladech konkrétních států  

▪ rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy států a do 

kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady 

dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získají občané  

 

 

 

▪ Právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu 

▪ Státní občanství ČR 

▪ Ústava ČR 

▪ Složky státní moci, jejich orgány a instituce, Úřady 

práce 

 

VDO - Občan, 

občanská společnost a 

stát - Listina 

základních práv a 

svobod, práva 

a povinnosti 

občana; úloha občana 

v demokratické 

společnosti; základní 

principy a hodnoty 

demokratického 

politického systému 

(právo, spravedlnost, 

diferenciace, 

různorodost); 

osobnosti; tolerance, 

empatie, umět se vžít 

do role druhého  

 

STÁT A PRÁVO, STÁTNÍ SPRÁVA 

VO-9-4-03 

VO-9-4-04 

▪ objasní výhody demokratického způsobu řízení státu 

pro každodenní život občanů 4.3. 

▪ vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických 

státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb 

ovlivňovat každodenní život občanů 4.4. 

▪ vysvětlí pojem pluralismus, sociální dialog 4.3. 

 

▪ Státní správa a samospráva – orgány a instituce státní 

správy a samosprávy, jejich úkoly 

▪ Principy demokracie – znaky demokratického 

způsobu rozhodování a řízení státu; politický 

pluralismus, sociální dialog a jejich význam 

▪ Význam a formy voleb do zastupitelstev 

 

 

VDO - Občan, 

občanská společnost a 

stát- občana v 

demokratické 

společnosti; základní 

principy a hodnoty 

demokratického 

politického systému 

(právo, spravedlnost, 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

▪ seznámí spolužáky s konkrétními výsledky nejbližších 

voleb, aplikuje získané poznatky ve volbě do žákovského 

parlamentu 4.4.  

diferenciace, 

různorodost) 

 

MeV- Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti- role médií 

v politickém životě 

(předvolební kampaně 

a jejich význam); 

 

VDO- Formy 

participace občanů v 

politickém životě, 

princip demokracie 

jako formy vlády – 

volební systémy a 

demokratické volby 

a politika 

(parlamentní, krajské a 

komunální volby); 

obec jako základní 

jednotka samosprávy 

státu; společenské 

organizace a hnutí  

 

GLOBÁLNÍ SVĚT 

 

VO-9-5-04 

VO-9-5-05 

 

 

 

▪ uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně 

svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné 

důsledky 

▪ objasní souvislosti globálních a lokálních problémů  

 

 

 

▪ Globalizace – projevy, klady a zápory; významné 

globální problémy, způsoby jejich řešení 

 

 

 

EV vztah člověka 

k prostředí- 

nerovnoměrnost života 

na Zemi (rozdílné 

podmínky prostředí a 

rozdílný společenský 

vývoj na Zemi, příčiny 

a důsledky zvyšování 

rozdílů globalizace a 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
principy udržitelnosti 

rozvoje, příklady jejich 

uplatňování ve světě, u 

nás) 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

VO-9-5-01 

 

 

 

▪ popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 

občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 

možných způsobů jejich uplatňován   

▪ popíše průběh a vývoj integračních procesů v Evropě, 

vyjmenuje hlavní organizace, jejichž členem je ČR, vysvětlí 

význam mezinárodní spolupráce, popíše vliv začlenění ČR 

do EU na každodenní život občanů 5.1. 

▪ uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných 

způsobů jejich uplatňování 5.1. 

 

▪ Mezinárodní vztahy, globální svět 

▪ Evropská integrace – podstata, význam, výhody 

▪ Evropská unie a ČR 

▪ Mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická 

a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její 

výhody; významné Mezinárodní organizace (RE, 

NATO, OSN aj) 

 

MuV– multikulturalita 

současného světa a 

předpokládaný vývoj v 

budoucnosti; 

multikulturalita jako 

prostředek vzájemného 

obohacování; 

 

VMEGS - jsme 

Evropané – kořeny a 

zdroje evropské 

civilizace; klíčové 

mezníky evropské 

historie; Evropská 

integrace; instituce 

Evropské unie a jejich 

fungování; čtyři 

svobody a jejich dopad 

na život jedince; co 

Evropu spojuje a co ji 

rozděluje; mezinárodní 

organizace a jejich 

přispění k řešení 

problémů dětí a 

mládeže 

 

VMEGS- Objevujeme 

Evropu a svět - státní a 

evropské symboly; 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
Den Evropy; život 

Evropanů a styl života 

v evropských 

rodinách; životní styl a 

vzdělávání mladých 

Evropanů 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.10  Fyzika 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• 6. ročník – 2 hodiny 

• 7. ročník – 1 hodina 

• 8. ročník – 2 hodiny 

• 9. ročník – 2 hodiny 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů. Vede k dovednostem objektivně 

pozorovat a měřit fyzikální veličiny. Podporuje vytváření otevřeného (kritického) myšlení a 

logického uvažování. 

Předmět fyzika je úzce spjat s matematikou (pracovní aparát), chemií (vlastnosti látek), 

přírodopisem (fyzikální vlastnosti nerostů). 

Výuka fyziky probíhá v multimediální učebně. Učebna fyziky je součástí vybavení 

multimediální učebny. Dodržování řádu učebny je pro každého vyučujícího a pro každého žáka 

závazné. 

3. Organizační vymezení předmětu 

• Frontální výuka spojená s dedukcí 

• Samostatná práce 

• Skupinová práce 

• Laboratorní práce 

• Diskuse 

4. Začlenění průřezových témat 

• 6. ročník – OSV, EV, VMEGS 

• 7. ročník – OSV, VDO, EV,  

• 8. ročník – EV, OSV,  

• 9. ročník – EV, VMEGS,  

Pozn. Podrobné rozpracování – viz. tabulka průřezových témat 
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Výchovně vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

Vedeme žáky k: 

 vyhledávání, třídění a propojování informací 

 ověřování a potvrzování vyslovených hypotéz 

 porovnávání a zpracování výsledků 

 využívání ověřených postupů v dalším učení i v praxi 

Kompetence k řešení problémů 

Vedeme žáky k: 

 nalezení problému 

 hledání a zvolení postupu jeho řešení 

 korigování chybných řešení problémů 

 používání osvojených metod řešení fyzikálních problémů i v jiných oblastech vzdělání 

Kompetence komutativní 

Vedeme žáky k: 

 komunikaci mezi žáky 

 práci ve skupinách 

 respektování druhého 

 formulování myšlenek ústně i písemně 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k ochotě pomoci jeden druhému 

 zadáváme problémy vedoucí k posílení sebedůvěry žáků 

Kompetence občanské 

Podněcujeme žáky k: 

 šetrnosti při využívání elektrické energie 

 upřednostňování obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla) 
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Kompetence pracovní 

 trváme na dodržování bezpečného chování při práci s fyzikálními pomůckami 

Kompetence digitální 

Vedeme žáky k: 

 běžně používá digitální zařízení a aplikace k tvorbě referátů, získává, vyhledává a 

kriticky posuzuje informace a digitální obsah pro jejich tvorbu 

 vytváří a upravuje digitální obsah prezentací, které sdílí  
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Vzdělávací obsah: 

Fyzika 
 

1. LÁTKY A TĚLESA 

Očekávané výstupy 

Žák 

F-9-1-01  změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny 

charakterizující látky a tělesa 

F-9-1-02  uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále 

pohybují a vzájemně na sebe působí 

F-9-1-03  předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 

F-9-1-04  využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení 

praktických problémů 

2. POHYB TĚLES 

SÍLY 

Očekávané výstupy 

Žák: 

F-9-2-01  rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 

F-9-2-02  využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, 

dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles 

F-9-2-04  určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich 

velikosti, směry a výslednici 

3. MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 

Očekávané výstupy 

Žák 

F-9-3-01  využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení 

konkrétních praktických problémů 
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4. ENERGIE 

Očekávané výstupy 

Žák: 

F-9-4-02  využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 

F-9-4-05  zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů 

z hlediska vlivu na životní prostředí 

5. ZVUKOVÉ DĚJE 

Očekávané výstupy 

Žák: 

F-9-5-01  rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost 

daného prostředí pro šíření zvuku 

F-9-5-02  posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 

6. ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

Očekávané výstupy 

Žák: 

F-9-6-01  sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma 

reálného obvodu 

F-9-6-02  rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 

F-9-6-03  rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 

F-9-6-05  využívá prakticky poznatky a působení magnetického pole na magnet a cívku 

s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 

indukovaného napětí v ní 

F-9-6-07  využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí 

a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh 

F-9-6-08  rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředí, zda se světlo 

bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze 

průchodu světla čočkami 
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7. VESMÍR 

Očekávané výstupy 

Žák: 

F-9-7-01  objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet 

kolem Slunce a měsíců planet kolem planet 
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  2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

F-9-1-01 

F-9-1-02 

F-9-1-03 

F-9-1-04 

F-9-6-01 

Žák: 

▪ uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek 

neustále pohybují a vzájemně na sebe působí F-9-1-02 

▪ změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální 

veličiny charakterizující látky a tělesa F-9-1-01 

▪ využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a 

objemem při řešení praktických problémů F-9-1-04 

▪ předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně 

jeho teploty F-9-1-03 

▪ sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje 

správně schéma reálného obvodu F-9-6-01 

Vlastnosti látek a těles 

▪ tělesa a látky 

▪ vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek 

▪ vzájemné silové působení těles 

▪ částicová stavba látek 

▪ síla 

▪ gravitační síla 

▪ gravitační pole 

▪ látky jsou složeny z částic, které se pohybují 

▪ vzájemné silové působení částic 

▪ jak se liší částicová stavba látek pevných, 

kapalných a plynných 

▪ atomy a molekuly 

▪ elektrické vlastnosti látek 

▪ elektrování při vzájemném dotyku 

▪ elektrické pole 

▪ model atomu 

▪ magnetické vlastnosti látek 

▪ působení magnetů 

▪ indukční čáry magnetického pole 

▪ magnetické pole Země 

 

OSV 

− řešení 

problémů, 

rozvoj 

kreativity, 

kooperace 

− učí se 

spolupracovat 

při 

experimentech 

− učí se 

organizovat 

práci, vyslovit 

a obhájit svůj 

názor 

− učí se 

s porozuměním 

vyslechnout 

názor 

spolužáka 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Měření fyzikálních veličin 

▪ měření délky 

▪ délková měřidla 

▪ měření s různou přesností 

▪ měření objemu 

▪ měření objemu pevného tělesa 

▪ měření objemu kapalného tělesa 

▪ měření hmotnosti 

▪ měření hmotnosti kapalin 

▪ laboratorní úloha-určení hmotnosti pevného 

tělesa 

▪ hustota 

▪ výpočet hustoty i hmotnosti tělesa 

▪ měření času 

▪ jednotky času, převody 

▪ měření teploty 

▪ teploměry, jednotky 

▪ změna teploty vzduchu v průběhu času 

Elektrický obvod 

▪ sestavení elektrického obvodu 

▪ elektrický proud a elektrické napětí 

▪ vodiče elektrického proudu 

▪ elektrické izolanty 

 

VMEGS 

− vede k poznání 

a pochopení 

díla 

významných 

Evropanů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV 

− měření teploty 

− změna teploty 

vzduchu 

v průběhu času 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ zahřívání elektrického vodiče při průchodu 

elektrického proudu 

▪ pojistky 

▪ magnetické pole cívky s proudem 

▪ jak můžeme měřit proud 

▪ bezpečné chování při práci s elektrickými 

přístroji a zařízeními  
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  2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

F-9-2-01 

F-9-2-02 

F-9-2-04 

F-9-3-01 

Žák: 

▪ rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 

vzhledem k jinému tělesu F-9-2-01 

▪ využívá s porozuměním při řešení problémů 

a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 

u rovnoměrného pohybu těles F-9-2-02 

▪ určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 

působících na těleso, jejich velikosti, směry 

a výslednici F-9-2-04 

▪ využívá poznatky o zákonitostech tlaku 

v klidných tekutinách při řešení konkrétních 

praktických problémů F-9-3-01 

 Otáčivé účinky síly 

▪ klid a pohyb tělesa 

▪ popis pohybu (trajektorie, dráha, čas) 

▪ druhy pohybu 

▪ pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný 

▪ dráha rovnoměrného pohybu 

▪ rychlost rovnoměrného pohybu 

▪ průměrná rychlost 

Síla, skládání sil 

▪ vzájemné působení těles 

▪ síla a její měření 

▪ gravitační, elektrická a magnetická síla 

▪ gravitační, elektrické a magnetické pole 

▪ vztah Fg = m  g 

▪ znázornění síly 

▪ skládání sil stejného, opačného a různého 

směru 

▪ rovnováha sil 

▪ těžiště tělesa 

Posuvné účinky síly, pohybové zákony 

▪ praktické využití 

Otáčivé účinky síly 

▪ moment síly (M = F  a) 

▪ užití páky 

 

 

OSV 

− řešení problémů, 

rozvoj kreativity, 

kooperace 

− učí se 

spolupracovat při 

experimentech 

− učí se organizovat 

práci, vyslovit a 

obhájit svůj názor 

− učí se 

s porozuměním 

vyslechnout 

názor spolužáka 

− na konkrétních 

příkladech se učí 

překonávat 

nesprávné 

představy o 

pohybu a síle 

 

VDO 

− podílí se na 

rozhodnutích 

celku s vědomím 

vlastní 

odpovědnosti při 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Deformační účinky síly 

▪ tlaková síla 

▪ tlak p = F/S 

Tření 

▪ tření, třecí síla 

▪ měření třecí síly 

▪ třecí síly v praxi 

 

Mechanické vlastnosti kapalin 

▪ přenos tlaku v kapalině (Pascalův zákon) 

▪ hydraulická zařízení 

▪ hydrostatický tlak 

▪ vztlaková síla 

▪ Archimédův zákon 

▪ potápění, plování, vznášení se těles 

v kapalině 

 

Mechanické vlastnosti plynů 

▪ atmosférický tlak a jeho měření 

▪ vztlaková síla na tělesa v plynech 

▪ tlak plynu v uzavřené nádobě (přetlak, 

podtlak) a jeho měření 

 

řešení problémů 

ve skupinách 

EV 

− snižování ztrát 

energie 

zmenšováním 

odporových sil 

při pohybu 

vozidel 

− škody na silnicích 

způsobené 

přetěžováním 

nákladů 

automobilů 

− ekonomické 

využívání zdrojů 

světel 

− omezení 

světelného 

znečištění 

vhodnými zdroji 

světla (rušení 

astronomických 

pozorování) 

− využití zrcadel ve 

slunečních 

elektrárnách 

(Španělsko, 

Kalifornie) 
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  2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

F-9-4-02 

F-9-5-01 

F-9-5-02 

F-9-6-01 

F-9-6-03 

F-9-4-05 

Žák: 

▪ využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou 

prací a časem F-9-4-02 

▪ zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí F-

9-4-05 

▪ rozliší vodič a izolant na základě analýzy jejich vlastností F-

9-6-03 

▪ sestaví správně podle schématu elektrický obvodu a 

analyzuje správně schéma reálného obvodu F-9-6-01 

▪ rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 

analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku F-9-

5-01 

▪ posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na 

životní prostředí F-9-5-02 

 

Teplo, práce, výkon 

▪ práce 

▪ práce na kladce 

▪ výkon 

▪ účinnost 

Pohybová a polohová energie 

▪ polohová energie 

▪ přeměna polohové a pohybové energie 

Vnitřní energie, teplo 

▪ částicové složení látek 

▪ vnitřní energie 

▪ změna vnitřní energie konáním práce 

▪ změna vnitřní energie tepelnou výměnou 

▪ teplo 

▪ měrná tepelná kapacita látky 

▪ tepelná výměna prouděním 

▪ tepelné záření 

▪ využití energie slunečního záření 

Změny skupenství látek 

▪ tání a tuhnutí 

▪ vypařování 

▪ var 

▪ kapalnění 

▪ pístové spalovací motory 

 

EV 

− možnosti využití 

vodních elektráren 

jako 

obnovitelných 

zdrojů energie u 

nás a v jiných 

evropských zemí 

(VMEGS) 

− šetření energie 

vhodnou tepelnou 

izolací domů 

− volba ekologicky 

vhodného 

způsobu vytápění 

− využití 

slunečného záření 

při vyhřívání vody 

− ekologické a 

ekonomické 

argumenty po a 

proti využití 

sluneční energie 

jako 

obnovitelného 

zdroje energie 

− posoudí využití 

spalovacích 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

Elektrický náboj, elektrické pole 

▪ elektrování těles třením 

▪ elektrický náboj 

▪ vodič a izolant v elektrickém poli 

▪ siločáry elektrického pole 

Elektrický proud 

▪ elektrický proud v kovech a vodných 

roztocích solí a kyselin 

▪ měření elektrického proudu 

▪ měření elektrického napětí 

▪ zdroje elektrického napětí 

▪ Ohmův zákon 

▪ elektrický odpor 

▪ závislost odporu na vlastnostech vodiče 

▪ výsledný odpor rezistorů zapojených za 

sebou a vedle sebe 

▪ regulace hodnoty proudu reostatem 

▪ reostat jako dělič napětí 

▪ elektrická práce 

▪ elektrická energie 

▪ výkon elektrického proudu 

Zvukové jevy 

▪ zdroje zvuku 

▪ šíření zvuku prostředím 

▪ rychlost šíření zvuku 

▪ ucho jako přijímač zvuku 

▪ rezonance, barva tónu 

▪ odraz zvuku, ozvěna 

▪ ochrana před nadměrným hlukem 

motorů v dopravě 

z hlediska 

ekologického a 

ekonomického 

− vyhledává a 

posuzuje 

informace o 

výzkumech 

nových motorů a 

pohonných látek 

šetrnějších 

k životnímu 

prostředí 

(vodíkové motory, 

bioplyn, bionafta) 

− omezení 

znečišťování 

prostředí 

v odlučovačích 

popílku 

− porovná výkony 

různých domácích 

elektrických 

spotřebičů z údajů 

na jejich štítcích 

− volba optimálního 

spotřebiče podle 

jeho energetické 

náročnosti (třída 

A, B, C) 

z hlediska 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

Počasí kolem nás 

▪ meteorologie 

▪ atmosféra Země 

▪ základní meteorologické jevy a jejich 

měření 

▪ problémy znečišťování atmosféry 

 

 

  

ekonomického i 

ekologického 

− způsoby ochrany 

před hlukovým 

znečištěním 

(protihlukové 

stěny u dálnic) 

− omezení 

znečišťování 

prostředí 

v souvislosti 

s ozonovou dírou 

a skleníkovým 

efektem 

− význam deštných 

pralesů pro 

udržování vlhkosti 

vzduchu 

(VMEGS) 

 

OSV 

− rozvoj dovedností 

kooperace ve 

skupině při řešení 

problémů i při 

pokusech 

− respektování práv 

druhých lidí, 

neobtěžovat je 

nadměrným 

hlukem 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
(elektrických 

sekaček trávy, 

reproduktorů 

hudebních 

nástrojů, 

televizních a 

rozhlasových 

přijímačů, 

hudebních 

nástrojů) 
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  2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

F-9-4-05 

F-9-6-02 

F-9-6-05 

F-9-6-08 

F-9-7-01 

F-9-6-07 

F-9-6-08 

 

Žák: 

▪ rozliší vodič, polovodič a izolant na základě analýzy jejich 

vlastností F-9-6-02 

▪ rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých 

prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od 

kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu 

světla čočkami F-9-6-08 

▪ využívá prakticky poznatky a působení magnetického pole na 

magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole 

v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní F-9-6-05 

▪ zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí F-

9-4-05 

▪ objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách 

pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet F-9-

7-01  

▪ využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém 

optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů 

a úloh F-9-6-07 

▪ rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých 

prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice 

F-9-6-08 

-  

 

Co už víme o magnetickém poli 

▪ magnetické pole cívky s proudem 

▪ elektromagnet 

▪ působení magnetického pole na cívku 

s proudem 

▪ elektromotor 

▪ elektromagnetická indukce 

 

Střídavý proud 

▪ vznik střídavého proudu 

▪ alternátor 

▪ měření střídavého proudu 

▪ měření střídavého napětí 

▪ transformátor 

▪ rozvodná elektrická síť 

 

Vedení elektrického proudu v polovodičích 

▪ elektrický proud v polovodičích 

Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními 

▪ elektrické spotřebiče v domácnosti 

▪ ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 

EV 

− vliv 

energetických 

zdrojů na 

společenský 

rozvoj, využívání 

energie, způsoby 

šetření 

− zdroje 

surovinové a 

energetické, 

jejich 

vyčerpatelnost, 

vlivy na životní 

prostředí 

− principy 

hospodaření 

s přírodními 

zdroji, význam a 

využívání 

přírodních zdrojů 

v okolí obce, kde 

je škola nebo 

bydliště žáka 

− využívání 

alternativních 

zdrojů energie, 

způsoby šetření 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

Elektromagnetické záření 

▪ elektromagnetické vlny a záření 

▪ vlnová délka a kmitočet f = c/ 

▪ zdroje záření 

 

Světelné jevy 

▪ zdroje světla 

▪ rychlost světla ve vakuu a v různých 

prostředích 

▪ přímočaré šíření světla 

▪ měsíční fáze 

▪ stín 

▪ zatmění Měsíce a Slunce 

▪ zákon odrazu světla 

▪ zobrazení rovinným, dutým a vypuklým 

zrcadlem 

▪ lom světla 

▪ rozklad světla optickým hranolem 

▪ barva těles  

 

Co už víme o světle 

▪ lom světla 

▪ čočky 

▪ optické vlastnosti oka 

▪ lupa 

▪ mikroskop 

▪ dalekohled 

 

energie (sluneční 

baterie, sluneční 

elektrárny) 

− energetické 

zdroje a jejich 

vyčerpatelnost 

(obnovitelné 

zdroje energie) 

− nebezpečí vzniku 

požáru 

odkládáním 

plastových a 

skleněných lahví 

v přírodě (čočky) 

 

VMEGS 

− vede k poznání a 

pochopení díla 

významných 

Evropanů 

(Rentgen, Herz, 

Maxwell, 

Becquerel, Curie-

Sklodowská, 

Fermi, 

Einstein…) 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Jaderná energie 

▪ atom 

▪ atomová jádra 

▪ izotopy a nuklidy 

▪ radioaktivita 

▪ využití jaderného záření 

▪ řetězová jaderná reakce 

▪ jaderný reaktor 

▪ jaderná energetika 

▪ ochrana před zářením 

 

Země a vesmír 

▪ Sluneční soustava 

▪ naše Galaxie 

▪ kosmonautika 

 

Čemu jste se ve fyzice naučili 

▪ vlastnosti látek a jejich čističové složení 

▪ měření fyzikálních veličin 

▪ pohyb 

▪ síla 

▪ mechanické vlastnosti kapalin a plynů 

▪ tepelné, elektrické a magnetické jevy 

▪ elektromagnetické záření 

▪ zvukové jevy 

▪ energie a její přeměny 

▪ Země a vesmír 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.11  Chemie 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• 8. ročník – 2 hodiny týdně 

• 9. ročník – 2 hodiny týdně jako samostatný předmět 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Předmět chemie vede k poznávání a osvojení základních pojmů a zákonitostí na příkladech 

směsí, chemických látek a jejich reakcí. Získané poznatky se žáci učí využívat k rozvíjení 

odpovědných občanských postojů. Žáci se zde učí bezpečně pracovat s chemikáliemi a 

poskytovat první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami. 

Předmět chemie je úzce spjat s fyzikou (vlastnosti látek, jaderná chemie), s přírodopisem 

(fotosyntéza, ochrana životního prostředí, zdraví), se zeměpisem (suroviny – ropa, zemní plyn 

– naleziště), s matematikou (výpočty). 

Výuka chemie probíhá v multimediální učebně (nebo v učebně chemie). 

3. Organizační vymezení předmětu 

• frontální výuka spojená s diskusí  

• demonstrační pokusy 

• nácviky jednoduchých laboratorních metod ve skupinách 

4. Začlenění průřezových témat 

• 8. ročník – EV 

• 9. ročník – EV, MeV 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz tabulka průřezových témat. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

 žáci zpracovávají informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívají je k dalšímu 

učení 
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 vedeme žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek 

Kompetence k řešení problémů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 rozvíjíme schopnosti žáků objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty 

řešení 

 vedeme žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, 

k vysvětlování jejich chemické podstaty 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky ke správnému používání chemických symbolů a značek 

 podněcujeme žáky k přesnému vyjadřování a smysluplné argumentaci 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních 

řešení problémů 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k poznávání možnosti rozvoje i zneužití chemie 

 učíme odpovědnosti za zachování zdravého životního prostředí 

 trváme na respektování pravidel pro práci s chemickými látkami, řádu učebny a 

laboratorního řádu 

 vedeme žáky k odpovědnému chování v krizových situacích (poskytnout a přivolat 

pomoc) 

Kompetence pracovní 

 učíme optimálně plánovat a provádět pozorování a experimenty a získaná data 

zpracovávat a vyhodnocovat  

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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Kompetence digitální 

vedeme žáky k: 

 práci s videoexperimenty obtížně realizovatelných chemických pokusů. 

 shromažďování údajů z realizovaného experimentu či sledovaného videoexperimentu, 

kdy žák údaje analyzuje a vyhodnocuje i s pomocí digitálních technologií. 

 zápisu vzorců a názvů jednoduchých anorganických i organických sloučenin v 

grafickém programu či aplikaci.  

 procvičení chemického názvosloví sloučenin a prvků formou her a aplikací. 

 objasnění a simulaci některých jevů pouhým okem neviditelných. 

 Vizualizaci a získání komplexních informací o chemických prvcích pomocí online 

periodických tabulek. 
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Vzdělávací obsah: 

Chemie 

 

1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST LÁTEK 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Ch-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

Ch-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a 

hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, 

se kterými zatím pracovat nesmí 

2. SMĚSI 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Ch-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky 

Ch-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení 

Ch-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém 

složení; uvede příklady oddělování složek v praxi 

Ch-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití, uvede 

příklady znečišťování vody a vzduchu 

3. ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Ch-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 

Ch-9-3-03 orientuje se periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a 

nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 
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4. CHEMICKÉ REAKCE 

Očekávané výstupy 

Žák 

Ch-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 

důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 

využívání 

Ch-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňující průběh chemických reakcí v praxi a 

při předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

5. ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Ch-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, 

hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní 

prostředí 

Ch-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým 

papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

6. ORGANICKÉ SLOUČENINY 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Ch-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

Ch-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede 

příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

Ch-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

Ch-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů 
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7. CHEMIE A SPOLEČNOST 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Ch-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin a z hlediska trvale 

udržitelného rozvoje na Zemi 

Ch-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací 

z praxe 

Ch-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na 

životní prostředí a zdraví člověka 
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  2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ÚVOD DO CHEMIE 

Ch-9-1-01 

Ch-9-1-02 

Ch-9-7-03 

 

Žák: 

▪ uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie 

▪ rozliší pojmy látka a těleso 

▪ rozpozná u běžně známých dějů, zda dochází k přeměnám 

látek 

▪ uvede příklady chemické výroby ve svém okolí a zhodnotí 

význam i případná rizika pro společnost a pro obyvatele 

v okolí chemických závodů 

▪ uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek 

▪ popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek 

▪ vyhledá v tabulkách (u vybraných látek) hodnoty hustoty, 

teploty tání, teploty varu a orientuje se v jejich hodnotách 

▪ rozliší a pojmenuje základní druhy chemického nádobí 

▪ uvede zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a 

přivolá pomoc 

▪ uvede příklady nebezpečných chemických látek a zásady 

bezpečné práce s nimi 

▪ vysvětlí význam R-vět a S-vět a uvede jejich příklady u 

výrobků, které se běžně prodávají 

 

▪ Vymezení chemie 

▪ Látka a tělesa 

▪ Chemická výroba 

▪ Vlastnosti látek – barva, skupenství, rozpustnost ve 

vodě, kujnost a tepelná vodivost, hustota 

▪ Změny skupenství – tání, tuhnutí, vypařování, 

zkapalnění, sublimace 

▪ Chemické nádobí 

▪ Zásady bezpečné práce v laboratoři 

▪ První pomoc při úrazu v laboratoři (poleptání, 

popálení, pořezání) 

▪ Nebezpečné látky, R–věty, S–věty, varovné značky 

a jejich význam 

 

LÁTKY A SMĚSI KOLEM NÁS 

 

 

Žák: 

▪ rozliší různorodé a stejnorodé směsi 

 

▪ Směsi, rozdělení směsí 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

 

 

 

Ch-9-2-01 

Ch-9-2-02 

Ch-9-2-04 

 

 

 

▪ rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, dým, mlhu a uvede jejich 

příklady z běžného života 

▪ uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi 

▪ použije správně (v souvislostech) pojmy: složka roztoku, 

rozpuštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, 

koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok 

▪ aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání a plošného 

obsahu povrchu rozpuštěné látky na rychlost jejího 

rozpouštění při vysvětlování známých situací z běžného 

života 

▪ vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného 

složení 

▪ navrhne postup a prakticky provede oddělování běžných 

směsí; uvede příklady oddělování složek v praxi 

▪ Roztoky 

▪ Hmotnostní zlomek 

▪ Metody oddělování složek směsí 

o Usazování 

o Filtrace 

o Destilace 

o Sublimace 

 

 

VODA A VZDUCH 

Ch-9-2-05 

Ch-9-7-02 

 

 

Žák: 

▪ rozezná a uvede názvy vody v plynném, kapalném a 

pevném skupenství 

▪ zhodnotí význam vody pro život na Zemi 

▪ rozliší vodu destilovanou, pitnou, užitkovou, odpadní a 

uvede příklady jejich výskytu a použití 

▪ uvede princip výroby pitné vody ve vodárnách 

▪ vysvětlí oběh vody v přírodě a zhodnotí jeho význam pro 

život na Zemi 

▪ charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku pro hoření 

látek 

 

▪ Voda, druhy vod 

▪ Vzduch, ozónová vrstva 

▪ Hoření, hasební prostředky 

 

EV – Základní 

podmínky života 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ vysvětlí princip hašení, uvede telefonní číslo hasičů, uvede, 

jak postupovat při požáru 

▪ poskytne první pomoc při popáleninách 

▪ rozpozná označení hořlavých látek, uvede zásady bezpečné 

práce s nimi 

▪ uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě a 

domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a 

způsoby likvidace znečištění 

▪ popíše, co je teplotní inverze a smog 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 

Ch-9-3-01 

 

Žák: 

▪ uvede příklady z praxe, že se látky skládají z částic 

▪ používá pojmy atom a molekula ve správných 

souvislostech  

▪ popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu 

z neutrálních atomů 

▪ rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy 

používá ve správných souvislostech 

 

▪ Složení látek 

▪ Stavba atomu 

▪ Protonové číslo 

▪ Chemické prvky – chemické sloučeniny – atomy – 

molekuly  
 

CHEMICKÉ PRVKY 

Ch-9-3-03 

 

Žák: 

▪ používá značky a názvy nejznámějších prvků 

▪ vysvětlí, co udává protonové číslo 

▪ vyhledá v tabulkách názvy prvků k daným protonovým 

číslům a zapíše správně ke značce prvku protonové číslo 

 

▪ Třídění prvků 

▪ Chemické prvky 

▪ Protonové číslo 

▪ Významné kovy (Fe, Al, Cu, Ag, Au)  

▪ Slitiny kovů (mosaz, bronz, dural) 

▪ Významné nekovy (H, O, N, Cl, S, C, P) 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec 

sloučeniny 

▪ rozliší kovy a nekovy a uvede příklady vlastností a 

praktického využití vybraných kovů, slitin a nekovů 

▪ zhodnotí vliv činnosti člověka na změny obsahu kyslíku a 

ozonu v plynném obalu Země 

▪ rozliší periody a skupiny v periodické soustavě 

chemických prvků a vyhledá známé prvky s podobnými 

vlastnostmi 

▪ zná nebezpečné kovy a nekovy a zásady bezpečné práce 

s nimi 

 

 

CHEMICKÉ REAKCE 

Ch-9-4-01 

 

Žák: 

▪ rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí 

▪ uvede zákon zachování hmotnosti pro chemické reakce a 

využije ho při řešení úloh 

▪ zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané 

chemické reakce 

▪ přečte zápis chemické rovnice s užitím názvů chemických 

látek 

▪ vypočítá úlohy s užitím veličin n, M, m 

 

▪ Zákon zachování hmotnosti 

▪ Látkové množství 

▪ Molární hmotnost 

▪ Koncentrace 

▪ Výpočty z chemických rovnic 

 

 

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY 

Ch-9-5-01 

 

Žák: 

▪ určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech a halogenidech, 

vysvětlí pojem skleníkový efekt a globální oteplování 

 

▪ Oxidy 

▪ Významné oxidy 

▪ Skleníkový efekt 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ zapíše ze vzorců názvy a naopak 

▪ popíše vlastnosti a použití vybraných dvouprvkových 

sloučenin a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí 

▪ Halogenidy 

▪ Významné halogenidy 

▪ Základy chemického názvosloví 

KYSELINY A HYDROXIDY 

Ch-9-5-01 

Ch-9-5-03 

Ch-9-1-02 

 

 

 

Žák: 

▪ uvede definici kyselin 

▪ popíše bezpečné ředění jejich koncentrovaných roztoků 

▪ uvede příklady významných kyselin a jejich použití 

▪ zapíše z názvů kyselin vzorce a ze vzorců jejich názvy 

▪ vysvětlí, jak vznikají kyselé deště a jak jim předcházet 

▪ posoudí vliv vybraných kyselin na životní prostředí 

▪ uvede příklady a použití významných hydroxidů 

▪ popíše bezpečné rozpouštění hydroxidů 

▪ zapíše z názvů hydroxidů vzorce a ze vzorců jejich názvy 

▪ posoudí vliv vybraných hydroxidů na životní prostředí 

▪ prakticky určí kyselost a zásaditost roztoků pomocí 

univerzálních indikátorů – pH papírků 

▪ uvede příklady neutralizace 

▪ umí poskytnout první pomoc při zasažení kyselinou nebo 

hydroxidem 

 

▪ Kyseliny, indikátory 

▪ Rozdělení kyselin 

▪ Názvosloví kyselin 

▪ Nejvýznamnější kyseliny 

▪ Hydroxidy 

▪ Názvosloví hydroxidů 

▪ Měření kyselosti a zásaditosti roztoků 
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  2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU 

 

Žák: 

▪ Zopakuje si a prohloubí učivo 8. ročníku 

 

▪ Směsi 

▪ Směsi, prvky, sloučeniny 

▪ Kovy, nekovy, oxidy 

▪ Periodický zákona periodická soustava prvků 

▪ Kyseliny a hydroxidy 

 

SOLI 

Ch-9-4-01 

Ch-9-5-01 

Ch-9-1-02 

Ch-9-7-03 

 

 

 

. 

Žák: 

▪ uvede příklady neutralizace, uvede názvy a vzorce 

výchozích látek a produktů a zapíše je chemickými 

rovnicemi 

▪ zdůvodní první pomoc při zasažení kyselinou či hydroxidem 

▪ rozliší, které látky jsou soli 

▪ zapíše z názvů vybraných solí vzorce a ze vzorců jejich 

názvy 

▪ navrhne vhodný způsob přípravy solí 

▪ uvede příklady prakticky významných solí 

▪ zapíše z vybraných názvů vzorce solí a ze vzorců jejich 

názvy 

▪ uvede příklady uplatnění solí v praxi 

▪ uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí jejich vliv na 

životní prostředí 

▪ popíše složení, vlastnosti a použití nejznámějších 

stavebních pojiv 

 

 

 

▪ Neutralizace 

▪ První pomoc při zasažení kyselinou nebo 

hydroxidem 

▪ Vznik solí, srážecí reakce 

▪ Názvosloví solí 

▪ Praktický význam solí 

▪ průmyslová hnojiva 

▪ stavební pojiva 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

REDOXNÍ REAKCE 

Ch-9-4-01 

Ch-9-4-03 

 

 

Žák: 

▪ vysvětlí pojmy oxidace a redukce a tyto reakce najde 

v redoxní reakci 

▪ určí, které ze známých reakcí jsou redoxní 

▪ popíše princip výroby železa a oceli 

▪ vysvětlí pojem koroze, navrhne způsob ochrany kovů před 

korozí 

▪ prakticky ověří vliv různých činitelů na průběh koroze 

 

 

▪ Redoxní reakce 

▪ Výroba oceli, železa 

▪ Koroze 

 

 

ENERGIE 

Ch-9-4-01 

Ch-9-6-02 

Ch-9-7-01 

Ch-9-7-03 

 

 

 

Žák: 

▪ je seznámen s pojmy exotermická a endotermická reakce 

▪ rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

▪ posoudí vliv spalování různých paliv na životní prostředí 

▪ uvede vlastnosti a příklady použití ropy, uhlí a zemního 

plynu jako surovin pro chemický průmysl a jako paliv 

▪ seznámí se s vybranými druhy elektráren, srovná jadernou  

▪ a tepelnou elektrárnu a posoudí jejich vliv na životní 

prostředí 

 

 

▪ Reakce exotermická a endotermická 

▪ Rozdělení paliv: ROPA, ZEMNÍ PLYN, UHLÍ 

▪ Průmyslové zpracování ropy 

▪ Jaderná energie 

▪ Srovnání jaderné a tepelné elektrárny 

▪ Elektrárny u nás 

 

EV – základní 

podmínky života – 

vyčerpatelné zdroje 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

Ch-9-6-01 

Ch-9-7-01 

Ch-9-7-03 

 

Žák: 

▪ rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorce, 

vlastnosti, použití a zdroje 

▪ zhodnotí pohonné látky z hlediska péče o životní prostředí 

 

▪ Co je základem organických sloučenin 

▪ Alkany, alkeny, alkiny, alkadieny, areny 

▪ Uhlovodíky jako motorová paliva 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DERIVÁTY UHLOVODÍKY 

Ch-9-6-03 

Žák: 

▪ rozliší uhlovodíky a deriváty uhlovodíků, uhlovodíkový 

zbytek a charakteristickou skupinu 

▪ rozliší vybrané deriváty uhlovodíků 

▪ uvede jejich vlastnosti a použití 

▪ rozpozná esterifikaci jako další chemickou reakci, uvede 

reaktanty a produkty chemické reakce 

 

 

▪ Halogenové deriváty 

▪ Alkoholy a fenoly 

▪ Organické kyseliny  

▪ Estery 

 

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY 

Ch-9-6-06 

Ch-9-7-03 

 

 

Žák: 

▪ rozliší sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny, uvede 

příklady zdrojů těchto látek 

▪ rozpozná plasty od ostatních látek 

▪ posoudí vliv používání plastů na životní prostředí 

▪ vysvětlí důvody třídění odpadů z hlediska ekonomického 

a ekologického 

▪ rozliší přírodní a syntetická vlákna a uvede výhody a 

nevýhody jejich používání  

 

▪ Fotosyntéza 

▪ Sacharidy 

▪ Tuky 

▪ Bílkoviny 

▪ Plasty a syntetická vlákna 

▪ Obaly a odpady 

 

EV – lidské aktivity a 

problémy 

CHEMIE V ŽIVOTĚ 

Ch-9-4-03 

Ch-9-7-01 

Ch-9-7-03 

 

 

 

Žák: 

▪ zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin 

z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

▪ orientuje se v chemických látkách, které bezprostředně 

souvisí s životem člověka – léčiva, pesticidy, detergenty 

 

▪ Pesticidy 

▪ Léčiva 

▪ Detergenty 

▪ Biotechnologie 

 

EV – lidské aktivity a 

prob.: 

ekologické 

zemědělství 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ vysvětlí pojem biotechnologie a uvede příklady 

▪ uvede příklady volně i nezákonně prodávaných drog a popíše 

příklady následků, kterým se vystavuje jejich konzument 

 

▪ Drogy MeV – kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.12  Přírodopis 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• 6.,7.,8., ročník – 2 hodiny týdně 

• 9. ročník – 1 hodina týdně 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávání v přírodopisu podporuje a rozvíjí zájem žáka o přírodu a přírodniny. Umožňuje 

žákům porozumět jednotlivým dějům v přírodě i pochopit přírodu jako celek. Žáci se učí 

aplikovat přírodovědné poznatky v praxi a chápat souvislosti mezi stavem přírody a životem 

člověka. Přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 

• Chemie – ochrana životního prostředí, chemické vlastnosti hornin a nerostů, 

fotosyntéza, užití chemických látek při pěstování rostlin 

• Fyzika – sluch, zrak, světlo 

• Zeměpis – rozšíření živočichů a rostlin, ekosystémy, CHKO, národní parky 

V 8. ročníku se prolíná Přírodopis ještě s předmětem Výchova ke zdraví. Zde jsou důkladně 

probírána témata týkající se péče o zdraví, prevence civilizačních chorob, fyziologických změn 

organismu v dospívání, vliv pohybové aktivity na správný vývoj organismu apod. 

3. Organizační vymezení předmětu   

Předmět je vyučován v kmenové učebně. Uplatňuje se frontální výuka, skupinová výuka, 

přírodovědné vycházky, krátkodobé projekty, besedy. 

4. Začlenění průřezových témat 

• 6.- 7. ročník – EV 

• 8. ročník – MuV, OSV 

• 9. ročník – EV 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz tabulka průřezových témat. 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 

KOMPETENCE K UČENÍ  

Vedeme žáky k: 

 vyhledávání informací z různých zdrojů a jejich vyhodnocování – používáme 

encyklopedie, učebnice, výukové programy i vlastní zkušenosti žáků k objasnění 

konkrétních úkolů 

 vyvozování logických závěrů a jejich využívání v dalším učení i v praxi – snažíme se, 

aby žáci byli schopni aplikovat získané poznatky v běžném životě – při pěstování 

rostlin, péči o zvířata i o své tělo 

 nalézání souvislostí a systematičnosti při pozorování přírody – vycházíme ze 

souvislostí a vztahů fungujících v přírodě, z botanického a zoologického systému 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Vedeme žáky k: 

 jednoznačnému formulování daného problému – zadáváme problémové úkoly 

vyplývající z každodenního života, či z dění v přírodě 

 samostatnému uvažování a vyvozování vlastních závěrů a námětů při řešení problému 

 zadáváme problémové úkoly vyplývající z každodenního života, či z dění v přírodě 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Vedeme žáky k: 

 jasnému formulování svých myšlenek a k argumentaci – zadáváme žákům problémové 

úkoly a otázky vyžadující jejich vlastní názor či postoj 

 správnému používání základních odborných názvů – ve výuce tyto termíny 

v přiměřené míře užíváme  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Vedeme žáky k  

 pocitu zodpovědnosti za zdraví své i svých blízkých 
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 uvědomování si sounáležitosti k přírodě – upozorňujeme žáky na konkrétní příklady 

narušení přírodní rovnováhy a jeho dopad na člověka 

 respektování druhých – vyvozujeme rovnost lidí ze společného původu  

 posilování sebedůvěry – hodnotíme, co žák umí, upozorňujeme na to, co zná z vlastní 

zkušenosti  

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

Vedeme žáky k: 

 vlastní zodpovědnosti za stav životního prostředí – učíme žáky jak a proč třídit odpad  

 k dodržování pravidel soužití s přírodou a zásad slušného chování    

 povinnosti chránit své zdraví – začleňujeme do výuky pořady a projekty týkající se 

problematiky patologických jevů, kouření, alkoholismu, pohlavních a jiných chorob 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Vedeme žáky k: 

 dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů při práci s mikroskopickými 

preparáty a živými přírodninami – pracujeme dle jasně stanovených pravidel a postupů  

 samostatnému rozvržení a plánování zadaných úkolů, dokončování a odevzdání 

zadaných prací v termínu a požadované kvalitě – předem žákům stanovujeme jasná 

kritéria a cíle, která musí při plnění úkolů dodržet  

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ 

Vedeme žáky k: 

 ovládání běžně dostupných digitálních zařízení 

 využívání aplikací k určování zástupců rostlin a živočichů 

 získávání informací a jejich kritickému posuzování 

 využívání digitální technologie k vypracování referátů 
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Vzdělávací obsah: 

Přírodopis 

1. OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

Očekávané výstupy 

Žák: 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu 

vývoje   organismů 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam 

z hlediska dědičnosti 

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro 

člověka 

2. BIOLOGIE HUB 

Očekávané výstupy 

Žák: 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je 

podle charakteristických znaků 

 

3. BIOLOGIE ROSTLIN 

Očekávané výstupy 

Žák: 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes 

pletiva až k jednotlivým orgánům 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití 

při pěstování rostlin 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné 

zástupce pomocí klíčů a atlasů 
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4. BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, 

zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady 

bezpečného chování ve styku se živočichy 

5. BIOLOGIE ČLOVĚKA 

Očekávané výstupy 

Žák: 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského 

těla, vysvětlí jejich vztahy 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 

prevence a léčby 

6. NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Očekávané výstupy 

Žák: 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny 

s použitím určovacích pomůcek 

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického 

oběhu hornin i oběhu vody 
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P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a 

charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími 

přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

 

7. ZÁKLADY EKOLOGIE 

Očekávané výstupy 

Žák: 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence živých a neživých složek 

ekosystému 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a 

zhodnotí jejich význam 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí  

 

8. PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

Očekávané výstupy 

Žák: 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 
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  2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

OBECNÁ BIOLOGIE, BIOLOGIE ROSTLIN 

P-9-1-01 

P-9-7-03 

Žák: 

▪ rozliší základní projevy a podmínky života 

▪ vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců a 

zhodnotí jejich význam  

▪ Projevy a podmínky života 

▪ Vztahy mezi organismy 

 

EV – základní 

podmínky života 

 

 

P-9-3-01 

P-9-3-03 

P-9-3-04 

P-9-4-02 

▪ popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin a živočichů a 

objasní funkci základních organel  

▪ vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 

procesů a jejich využití při pěstování rostlin  

▪ odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od 

buňky, přes pletiva až k jednotlivým orgánům  

▪ rozlišuje základní systematické skupiny 

▪ Struktura rostlinné a živočišné buňky, společné a 

odlišné znaky 

▪ Fotosyntéza, dýchání 

 

▪ Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy, systém 

organismů 

 

 

 

P-9-8-01 

▪ aplikuje praktické metody poznávání přírody 

▪ uvede na příkladech z běžného života význam virů, bakterií 

a řas v přírodě i pro člověka  

 

▪ Mikroskop, lupa 

 

▪ Viry, bakterie 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

P-9-1-07 

P-9-3-03 

P-9-3-04 

▪ vysvětlí roli sinic a řas při vzniku atmosféry  

▪ zná rizika vznikající při přemnožení sinic na vodních 

plochách a uplatňuje tyto znalosti v praktickém životě 

▪ vyjmenuje vybrané zástupce prvoků, zná onemocnění 

člověka způsobená prvoky a způsob prevence  

 

▪ Sinice 

▪ Řasy 

 

 

▪ Prvoci 

 

BIOLOGIE HUB 

P-9-2-01 

P-9-7-01 

▪ rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby 

s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků  

▪ pozná a rozliší lišejníky a zdůvodní jejich význam a výskyt 

 

▪ Houby – základní charakteristika 

▪ Houby bez plodnic 

▪ Houby s plodnicemi 

▪ Lišejníky-výskyt, význam 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

P-9-1-01 

P-9-1-05 

P-9-4-01 

P-9-4-02 

P-9-4-03 

P-9-4-04 

 

▪ porovná jednotlivé taxonomické skupiny bezobratlých, 

určuje vybrané zástupce, orientuje se v daném přehledu 

vývoje organismů 

▪ zařazuje vybrané zástupce bezobratlých do hlavních 

taxonomických skupin  

▪ porovná stavbu těla vybraných zástupců bezobratlých  

▪ na základě pozorování odvodí základní projevy chování a 

způsob života bezobratlých v přírodě  

▪ vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování 

u živočichů a jeho význam z hlediska dědičnost  

▪ zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka  

▪ Základní zoologický systém bezobratlých – 

žahavci, ploštěnci, hlístice, měkkýši, kroužkovci, 

členovci 

 

▪ Poznávání a zařazování zástupců běžných druhů 

bezobratlých 

▪ Zástupci bezobratlých – stavba těla 

▪ Chování a způsob života bezobratlých 

 

▪ Pohlavní a nepohlavní rozmnožování živočichů 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

P-9-7-01 

P-9-7-02 

P-9-7-03 

P-9-7-04 

▪ uvede příklady výskytu jednotlivých hmyzích druhů 

v určitém prostředí 

▪ objasní na základě příkladu základní princip existence živých 

a neživých složek ekosystému  

▪ vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 

ekosystémů  

▪ uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 

prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému  

▪ Hmyz v lese, ve vodě, v blízkosti lidských sídel, 

v zahradách 

▪ Ekosystémy-přirozené a umělé, rovnováha 

ekosystému 

 

 

 

▪ Zásahy člověka do přírody 

EV – ekosystémy –

les, pole, rybník, 

lidské sídlo 
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  2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

P-9-4-01 

Žák: 

▪ porovná vnější stavbu těla vybraného živočicha z obratlovců  

▪ vyjmenuje hlavní orgány orgánových soustav a jejich význam, 

uvede příklady přizpůsobení stavby orgánových soustav 

k životu v daném prostředí 

▪ Základní systém a stavba těla obratlovců-třídy: 

paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci 

▪ Orgánové soustavy obratlovců 

 

 

P-9-4-02 
▪ rozdělí obratlovce a zařadí vybrané živočichy do hlavních 

taxonomických skupin  

▪ Vybraní zástupci obratlovců a jejich zařazování do 

systému  

 

 

P-9-4-03 

▪ uvede živočichy stálé a migrující, aktivní ve dne a v noci, uvede 

změny ve způsobu života podle ročních období  

▪ uvede znaky, jimiž se organismus přizpůsobil prostředí a 

způsobu života 

▪ Přizpůsobení se různému životnímu prostředí a 

způsobu života, projevy chování obratlovců  

 

 

 

P-9-4-04 
▪ uvede příklady živočichů, které člověk využívá, nebo jsou 

užiteční, které chová a jejich užitek  

▪ Užitečné a škodlivé druhy živočichů, hospodářsky 

významné druhy obratlovců 
 

BIOLOGIE ROSTLIN, OBECNÁ BIOLOGIE 

P-9-3-04 

Žák: 

▪ rozlišuje základní systematické skupiny rostlin, zařadí vybrané 

zástupce do systému, s pomocí klíčů a atlasů pojmenuje vybrané 

rostliny  

▪ rozliší znaky dvouděložných a jednoděložných rostlin  

▪ Systém rostlin – mechorosty, plavuně, přesličky, 

kapradiny, nahosemenné a krytosemenné rostliny 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

P-9-3-01 

P-9-3-03 

▪ uvede základní funkce jednotlivých orgánů, popíše jejich stavbu 

a fyziologické procesy, které v nich probíhají 

▪ Části rostlinného těla – kořen, stonek, list, květ, 

plod 

 

 

P-9-1-05 

P-9-3-03 

▪ vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování, 

uvede životní podmínky pro pěstování rostlin  

▪ Rozmnožování, růst a vývin rostlin 

 
 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

P-9-7-01 

P-9-7-04 

Žák: 

▪ uvede příklady přizpůsobení rostlin a živočichů 

k prostředí, ve kterém žijí  

▪ vyjmenuje příklady rostlin a živočichů v určitém prostředí  

▪ uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka 

v ekosystémech 

▪ Ekosystémy, společenstva – les, rybník, 

louka, lidská sídla 

 

 

EV – ekosystémy 
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  2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
  

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

P-9-4-01 

Žák: 

▪ porovná vnější stavbu těla vybraného savce 

▪ vyjmenuje hlavní orgány orgánových soustav a jejich význam, 

uvede příklady přizpůsobení stavby orgánových soustav 

k životu v daném prostředí 

▪ Základní systém a stavba těla savců 

▪ Orgánové soustavy savců 

 

 

P-9-4-02 
▪ rozdělí a zařadí vybrané savce do hlavních taxonomických 

skupin 

▪ Vybraní zástupci savců a jejich zařazování do 

systému  

P-9-4-03 

▪ uvede savce aktivní ve dne a v noci, uvede změny ve způsobu 

života podle ročních období 

▪ uvede znaky, jimiž se organismus přizpůsobil prostředí a 

způsobu života 

▪ Přizpůsobení se různému životnímu prostředí a 

způsobu života, projevy chování savců 

▪ Biomy 

EV: Ekosystémy 

P-9-4-04 
▪ uvede příklady savců, které člověk využívá, nebo jsou užiteční, 

které chová a jejich užitek 
▪ Hospodářsky významné druhy savců a domestikace  

P-9-4-03 ▪ na příkladech objasní základní projevy chování savců v přírodě ▪ Základy etologie  

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

P-9-5-02 
▪ Vysvětlí podstatu vývoje člověka a primátů ze společného 

živočišného předka 
▪ Vývoj člověka MuV – etnický 

původ – vzájemná 

rovnost 
P-9-5-02 

▪ Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze 

člověka 
▪ Fylogeneze člověka 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

P-9-4-02 ▪ Zařadí primáty a člověka do zoologického systému ▪ Primáti OSV – poznávání lidí 

– odlišnosti 

v důsledku 

přizpůsobení se 

danému prostředí 

 

P-9-5-02 

 

▪ Uvede do souvislosti vývoj člověka a rovnocennost 

lidských ras 
▪ Lidské rasy 

P-9-5-01 

▪ Objasní stavbu a funkci jednotlivých orgánů dané soustavy 

▪ Umístí orgány v soustavě i v těle 

▪ Vyvodí vztahy mezi orgány a tím i funkci celé soustavy 

▪ Soustavy lidského těla, jejich orgány: Kosterní, 

svalová, oběhová, dýchací, cévní, trávicí, 

vylučovací, rozmnožovací, řídící, smyslové 

orgány 

▪ Zásady první pomoci 

▪ Zásady prevence onemocnění, epidemie, 

životní styl 

▪ Ontogeneze člověka 

P-9-5-04 
▪ Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných onemocnění 

a uplatňuje zásady prevence běžných onemocnění a zranění 

P-9-5-03 ▪ Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 
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  2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

P-9-6-03 
Žák: 

▪ objasní vznik Země, načrtne a popíše základní stavbu Země   
▪ Vznik a stavba Země   

P-9-6-02 

 

▪ uvede znaky, podle kterých může rozlišovat nerosty  

▪ zařadí vybrané nerosty do systému a navrhne jejich využití 

v praxi  

▪ Mineralogie – vlastnosti nerostů, mineralogický 

systém 

 

 

 

 

 

P-9-6-03 

P-9-6-02 

▪ vysvětlí koloběh hornin 

▪ rozlišuje horniny vyvřelé, usazené, přeměněné a uvede u 

vybraných hornin jejich využití  

▪ Petrologie – horniny vyvřelé, usazené a přeměněné  

 

 

 

P-9-6-03 
▪ uvede konkrétní příklady vnitřních a vnějších geologických 

dějů a vysvětlí jejich vliv na zemský povrch  

▪ Geologické děje vnitřní a vnější 

 
 

P-9-6-03 
▪ rozlišuje základní geologické éry, porovná délku geologických 

období  

▪ Geologické éry 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

P-9-6-03 

P-9-6-06 

▪ vyjmenuje jednotlivé sféry Země 

▪ vysvětlí oběh vody a jeho důsledky pro přírodu a člověka, 

význam vody pro život  

▪ uvede rozdíl mezi počasím a podnebím, vysvětlí skleníkový 

jev a jeho vliv na klima  

▪ vysvětlí vliv podnebí na vývoj ekosystémů  

▪ charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí 

a dalšími přírodními jevy a možné dopady a ochrana před 

nimi  

▪ rozlišuje hlavní půdní typy a druhy v ČR, uvede význam 

půdy 

▪ Krajinné sféry 

 

▪ Hydrosféra 

 

▪ Atmosféra 

 

 

 

 

 

▪ Pedosféra 

 

EV – základní 

podmínky života 

 

 

 

 

 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

P-9-7-01 

P-9-7-02 

P-9-7-03 

P-9-7-04 

 

Žák: 

▪ objasní základní princip existence živých a neživých složek 

ekosystému 

▪ vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich význam  

▪ uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 

prostředí  

 

▪ Ekologie-ekologické pojmy, ekosystémy, životní 

prostředí  

 

 

 

 

EV – ekosystémy 

 

 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.13  Zeměpis 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• 6. ročník – 2 hodiny týdně 

• 7. ročník – 2 hodiny týdně 

• 8. ročník – 1 hodina týdně 

• 9. ročník – 1 hodina týdně  

2. Obsahové vymezení předmětu 

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ – 

chemie, přírodopis, fyzika. Předmětem prolínají průřezová témata: EV, VMEGS, Muv, VDO. 

Zeměpis je vyučovací předmět, kde si žáci osvojují základní vědomosti o Zemi jako o 

vesmírném tělese, získávají důležité poznatky o oceánech, světadílech a státech. Rozšiřují si 

své vědomosti o krajinné sféře, seznamují se s hospodářskými, společenskými a politickými 

poměry ve vybraných regionech světa. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a 

aplikovat geografické poznatky v praktickém životě. Získávají dovednosti potřebné pro práci 

s mapami a různými informačními materiály. 

3. Organizační vymezení předmětu 

Zeměpis se vyučuje v kmenové třídě. Výuka probíhá především frontálně s využitím 

demonstračních pomůcek, obrazových materiálů. Při samostatné práci s využitím map, 

časopisů či internetu pracují individuálně nebo ve skupinách. Terénní výuka se uskutečňuje 

v podobě zeměpisné vycházky s pozorováním v okolí školy. 

4. Začlenění průřezových témat 

• 6. ročník – EV 

• 7. ročník – VMEGS  

• 8. ročník – EV, VMEGS, VDO, MuV 

• 9. ročník – EV, VMEGS 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

 učitel umožňuje žákům vyhledávat informace z různých zdrojů, získané poznatky třídit, 

porovnávat a využít v praxi 

Kompetence k řešení problému 

 učitel předloží problém a umožní žákům podílet se na jeho řešení vyhledáváním a 

porovnáváním informací z různých informačních zdrojů 

 žáci při práci využívají dosavadní vědomosti a znalosti a své závěry se snaží obhájit 

Kompetence komunikativní 

 učitel vede žáky k naslouchání a respektování názoru druhých a ke snaze najít vhodnou 

argumentaci 

 učitel komunikuje s žáky a vede je k vytváření vlastních názorů a jejich obhajobě 

Kompetence sociální a personální 

 učitel pracuje s dětmi ve skupinách na základě vytvořených pravidel, žáci při řešení 

daného problému spolupracují, vzájemně si naslouchají, pomáhají a oceňují práci 

druhých 

Kompetence občanské 

 učitel reflektuje společenské a přírodní dění, vede žáky k ochraně životního prostředí 

 žáci se učí respektovat názory druhých lidí 

Kompetence pracovní 

 učitel vede žáky ke správnému způsobu užití materiálů, pomůcek, přístrojů a vyžaduje 

dodržování stanovených pravidel a bezpečnosti v terénu  

Kompetence digitální 

 učitel vede žáky k ovládání běžně dostupných digitálních zařízení a jejich využívání v 

běžném životě (určování a sdílení polohy atd.) 

 učitel vede žáky k používání běžně dostupných aplikací k procvičování znalostí o 

státech a světadílech (např. slepé mapy) 

 učitel vede žáky k získávání nejnovějších informací o dění ve světě a jejich kritickému 

posuzování 

 učitel vede žáky k využívání digitální technologie k vypracovávání referátů a jejich 

prezentaci
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Vzdělávací obsah: 

Zeměpis 

1. GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIEA A 

TOPOGRAFIE 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat 

z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, 

statistických a dalších informačních zdrojů 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 

2. PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky 

pohybů Země na život lidí a organismů 

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost 

a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

Z-9-2-04 porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv 

na přírodu na lidskou společnost 

3. REGIONY SVĚTA 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 

kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
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potenciál a bariéry jednotlivých světadíl, oceánů, vybraných makroregionů 

světa a vybraných (modelových) států 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou n

  astat a co je příčinou zásadních změn v nich 

4. SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje 

obecné základní geografické znaky sídel 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, 

lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských 

aktivit 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a 

odlišných znaků 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické 

změny a politické problémy v konkrétních světových regionech 

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje 

na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, 

prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní prostředí 
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6. ČESKÁ REPUBLIKA 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy 

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry 

místního regionu 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní 

zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a 

světovém kontextu 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a 

periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových 

mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států 

 

7. TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 

Očekávané výstupy 

Žák: 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení 

krajiny 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech (výstup je zařazen v předmětu Člověk v ohrožení 

7.ročník) 
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  2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Z-9-2-02 

Žák: 

▪ se seznámí se sluneční soustavou  

▪ popíše tvar Země  

▪ seznámí se s důsledky otáčení Země kolem své osy a oběhu 

Země kolem Slunce, určí délku těchto pohybů 2.2 

 

 

▪ Tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, 

střídání ročních období 

 

Z-9-1-01 

Z-9-1-02 

Žák. 

▪ rozezná různé druhy map, pochopí význam měřítka mapy, 

seznámí se znázorněním výškopisu a polohopisu a prokáže 

aktivní znalost vybraných smluvených značek a nadmořské 

výšky  

▪ seznámí se s pojmy poledníky a rovnoběžky  

▪ orientuje se v atlase  

 

 

▪ Mapa a její obsah 

▪ Poledníky a rovnoběžky 

 

Z-9-5-03 

Z-9-6-03 

Žák: 

▪ určí polohu ČR a uvede výhody a nevýhody z toho plynoucí 

▪ vyhledá na mapě vybrané prvky týkající se povrchu a vodstva 

a zakreslí je do slepé mapy  

▪ charakterizuje podnebí a půdy  

▪ vyjmenuje NP a vybrané CHKO a vlastními slovy i s pomocí 

literatury či internetu zhodnotí stav životního prostředí  

 

▪ ČR – poloha, přírodní poměry 

 

 

 

 

 

 

EV lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Z-9-1-01 

Z-9-4-02 

Z-9-6-03 

Z-9-6-04 

Žák: 

▪ zdůvodní rozmístění obyvatelstva  

▪ srovná s pomocí tematických map, diagramů a tabulek 

ukazatele o lidnatosti, národnostním složení a zaměstnanosti 

v rámci krajů  

▪ vyhledá na mapě velkoměsta, vysvětlí pojem aglomerace  

 

▪ ČR – obyvatelstvo 

 

 

 

 

 

 

Z-9-6-03 

Z-9-6-04 

Z-9-6-05 

Žák: 

▪ porovná jednotlivé oblasti z hlediska zemědělského využití  

▪ vyjmenuje a najde na mapách významná naleziště nerostných 

surovin  

▪ uvede důležité průmyslové oblasti  

▪ popíše významné dopravní cesty  

▪ zhodnotí úroveň služeb  

▪ navrhne oblasti vhodné pro cestovní ruch  

▪ shrne zapojení ČR v mezinárodních organizacích  

 

▪ ČR – hospodářství, mezinárodní spolupráce 

 

Z-9-6-04 

Žák: 

▪ lokalizuje na mapách jednotlivé kraje  

▪ aplikuje dosavadní znalosti a informace a vytváří sám 

charakteristiku krajů z hlediska přírodních poměrů a 

hospodářství  

▪ vyjmenuje a vyhledá významná města  

 

▪ ČR – administrativní členění   

 

Z-9-6-01 

Z-9-6-02 

Žák: 

▪ zjistí historii a statistické údaje vztahující se k obci  

▪ popíše a hodnotí regionální zvláštnosti, přírodní zajímavosti, 

památky  

 

▪ ČR – místní region, Plzeňsko  
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  2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Z-9-3-02 

Z-9-3-03 

Z-9-3-04 

Z-9-4-01 

Z-9-4-02 

Z-9-4-03 

Z-9-4-04 

Z-9-5-03 

Žák: 

▪ určí geografickou polohu světadílů 

▪ vyhledá na mapě vybrané pojmy a prvky týkající se 

přírodních poměrů  

▪ vymezí jednotlivé regiony, charakterizuje je 

z hlediska přírodních podmínek a na základě toho 

zobecní zemědělské využití  

▪ vyhledá na mapě nejvýznamnější naleziště nerostných 

surovin, zhodnotí hospodářství vybrané oblasti  

▪ vyjmenuje, vyhledá na mapě a provede stručnou 

charakteristiku vybraných států a porovná jejich 

vyspělost s ČR  

▪ vybere oblasti vhodné pro cestovní ruch  

▪ seznámí se s politickými poměry v Evropě  

▪ dá do souvislosti rozmístění obyvatel na Zemi a 

přírodní podmínky Země  

▪ charakterizuje nejrozšířenější náboženství, zhodnotí 

jejich vliv na praktický život lidí a na dění ve světě  

▪ seznámí se s rozdělením a funkcí sídel, vysvětlí 

pojmy urbanizace, aglomerace a konurbace 

▪ rozdělí hospodářství na tři základní sektory  

▪ posoudí význam zemědělství pro lidstvo 

▪ Evropa, Asie – přírodní, hospodářské a společenské 

poměry, regionalizace, charakteristika vybraných 

států 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Obyvatelstvo – prostorová organizace světové 

populace 

 

 

▪ Náboženství 

 

VMEGS – 

Objevujeme Evropu 

a svět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MuV Etnický původ, 

multikulturalita 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ uvede zemědělské plodiny typické pro daný podnebný 

pás 

▪ vyjmenuje zvířata, jejichž chov ve světě převažuje 

▪ charakterizuje základní odvětví průmyslu  

▪ rozčlení dopravu na jednotlivé druhy, shrne její úlohu 

v hospodářství  

▪ objasní výhody a nevýhody jednotlivých druhů 

dopravy a zhodnotí jejich rozdílný vliv na životní 

prostředí  

▪ najde na mapách hlavní dopravní cesty  

▪ porovná úroveň a zaměstnanost ve službách ve 

vyspělých a rozvojových zemích, uvede příklady 

služeb  

▪ hodnotí význam cestovního ruchu pro hospodářství 

státu  

 

▪ Sídla 

 

 

▪ Světové hospodářství 

▪ Zemědělství 

 

 

 

▪ Průmysl 

 

▪ Doprava 

 

 

▪ Služby, cestovní ruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 
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  2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

REGIONY SVĚTA, SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

Z-9-3-02 

Z-9-3-03 

Z-9-3-04 

Z-9-4-03 

Z-9-4-04 

Žák: 

▪ vyhledá na mapě vybrané pojmy a prvky týkající se 

přírodních poměrů  

▪ vymezí jednotlivé regiony a vybrané státy do nich zařadí   

▪ charakterizuje vybrané regiony z hlediska přírodních 

podmínek a na základě toho zobecní zemědělské využití   

▪ vyhledá na mapě nejvýznamnější naleziště nerostných 

surovin, zhodnotí hospodářství vybrané oblasti   

▪ vyjmenuje, vyhledá na mapě a provede stručnou 

charakteristiku vybraných států a porovná jejich vyspělost 

s ČR  

▪ vybere oblasti vhodné pro cestovní ruch  

▪ vysvětlí zastoupení všech lidských ras v Americe  

▪ uvede souvislost mezi osídlováním Ameriky a zastoupením 

jazyků v Americe  

▪ vysvětlí nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva v Africe a v 

Austrálii, vyjmenuje lidské rasy zde žijící, porovná život lidí 

v těchto světadílech a u nás 

▪ vysvětlí pojem Oceánie, uvede hospodářský význam této 

oblasti a zhodnotí ji z hlediska cestovního ruchu  

▪ charakterizuje stručně Antarktidu  

 

▪ Zeměpis světadílů Amerika, Afrika, Austrálie a 

Oceánie, Antarktida: 

▪ Přírodní, hospodářské a společenské poměry, 

obyvatelstvo, regionalizace, charakteristika 

vybraných států. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MuV – Etnický 

původ 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

REGIONY SVĚTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Z-9-3-02 

Z-9-3-03 

Z-9-5-03 

Žák: 

▪ posoudí hospodářské využití a význam oceánů, seznamuje se 

s ekologickou problematikou moří a oceánů   

 

▪ Zeměpis oceánů 

▪ Světový rybolov 

 

 

EV – Lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

 



Zeměpis 9. ročník 

279 

 

  2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE, PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

Z-9-1-02 

Z-9-2-02 

Žák: 

▪ používá glóbus jako zmenšený model planety Země 

k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních 

tvarů zemského povrchu  

▪ vysvětlí pojmy poledníky a rovnoběžky a s jejich pomocí 

určuje zeměpisnou polohu na mapě  

▪ využívá v praxi znalosti o rovnodennosti a slunovratu, objasní 

délku dne a noci na Zemi  

▪ vysvětlí příčiny rozdílného času na Zemi  

 

 

▪ Globus 

▪ Poledníky a rovnoběžky 

▪ Časová pásma 

 

 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Z-9-2-03 

Z-9-2-04 

Z-9-5-01 

Z-9-5-02 

Žák: 

▪ vysvětlí pojem krajinná sféra, vyjmenuje její jednotlivé 

složky a objasní jejich vzájemnou souvislost  

▪ posuzuje zemský povrch jako výsledek působení vnitřních a 

vnějších činitelů a uvede jejich příklady  

▪ uvede složení atmosféry, objasní pojem počasí a podnebí  

▪ vymezí a vyhledá na mapách podnebné pásy  

▪ popíše rozložení vody na Zemi  

▪ vyjmenuje a vyhledá na mapách vybrané prvky a pojmy 

z oblasti hydrosféry  

 

 

▪ Krajinná sféra a její složky 

 

▪ Litosféra 

 

▪ Atmosféra 

 

 

▪ Hydrosféra 

 

 

▪ Pedosféra 

 

 

 

EV – Základní 

podmínky života 

 



Zeměpis 9. ročník 

 

 280 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

▪ vyjmenuje složky půdy, hlavní půdní typy a druhy, zhodnotí 

význam půdy  

▪ objasní uspořádání různých typů přírodních krajin v závislosti 

na zeměpisné šířce, určí orientačně jejich geografickou polohu 

a vyjmenuje některé organismy 

 

▪ Biosféra – přírodní krajiny, biomy 

 EV – Ekosystémy 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Z-9-5-01 

Z-9-5-03 

Žák: 

▪ rozlišuje přírodní a kulturní krajiny, uvede konkrétní příklady  

▪ zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy lidské 

společnosti působí na krajinu a životní prostředí  

▪ uvede příklady ochrany přírody a životního prostředí 

 

▪ Krajina – typy, společenské a hospodářské vlivy na 

krajinu   

EV – vztah člověka 

k prostředí, lidské 

aktivity a problémy 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

Z-9-4-05 

Z-9-4-06 

Z-9-6-05 

Žák: 

▪ objasní hlavní rozdíly mezi nezávislým státem a závislým 

územím a uvede konkrétní příklady  

▪ srovná státy podle rozlohy, počtu obyvatel, určí jejich polohu  

▪ vysvětlí rozdíl mezi státem demokratickým a diktátorským, 

mezi republikou a monarchií 

▪ pojmenuje kritéria pro posouzení vyspělosti států, dělí státy 

podle HDP  

▪ uvede názvy, cíle a některé členské státy vybraných 

mezinárodních politických a hospodářských organizací, 

shrne zapojení ČR v mezinárodních organizacích  

▪ vyhledá na mapách tradiční a aktuální ohniska neklidu, uvede 

obecné příčiny konfliktů 

 

▪ Politická mapa současného světa 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Hospodářská úroveň států 

 

▪ Mezinárodní politické a hospodářské organizace 

 

 

▪ Ohniska neklidu 

 

 

VDO – Principy 

demokracie jako 

formy vlády 

 

 

 

 

 

 

VMEGS – Jsme 

Evropané 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TOPOGRAFIE, TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE 

Z-9-7-01 

Z-9-7-02 

Z-9-7-03 

Žák: 

▪ pracuje s turistickou mapou, provádí měření vzdáleností, 

vyhledává údaje z mapy, určuje nadmořskou výšku  

▪ používá buzolu, určuje světové strany, orientuje se 

v terénu podle mapy 

▪ vytvoří jednoduché náčrtky místní krajiny  

▪ aplikuje při cvičení v terénu zásady bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě 

 

 

 

 

▪ Turistická mapa 

▪ Praktická topografie v místní krajině 

▪ Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě 

 

 

 

 

OSV – Rozvoj 

schopností 

poznávání 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.14  Hudební výchova – 1. stupeň 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• 1. – 5. ročník – 1 hodina týdně 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Předmět hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura. Podněcuje, 

rozvíjí a kultivuje přirozenou potřebu dětí setkávat se s hudbou. Rozvíjí pohybové dovednosti, 

probouzí a podporuje umělecké cítění, tvořivost a fantazii. Pomáhá k psychickému i fyzickému 

uvolnění, k získání elementárních hudebních a pohybových znalostí a dovedností. 

Vzdělávací oblast je rozdělena do čtyř oblastí: 

▪ Vokální činnost: Žáci se učí pracovat s hlasem, kultivují svůj pěvecký i mluvený projev.  

▪ Instrumentální činnost: Žáci se učí hře na jednoduché rytmické hudební nástroje a učí se 

je používat při reprodukci a produkci. 

▪ Hudebně pohybová činnost: Žáci se učí ztvárnit hudbu pohybem, tancem, gesty. 

▪ Poslechová činnost: Žáci se učí citlivě vnímat hudbu, poznat žánry, styly a podoby hudby. 

3. Organizační vymezení, formy práce 

Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

K pohybovým činnostem je využíván i velký prostor herny. Je využívána skupinová práce dětí. 

4. Začlenění průřezových témat 

• 4. ročník – VMEGS, MuV 

• 5. ročník – OSV, VMEGS 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz. tabulka průřezových témat 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Základní výchovné a vzdělávací postupy, které ve vyučovacím předmětu Hudební výchova 

směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

 žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

 žák se učí správné terminologii a symboliky 
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 učitel nabízí žákům různé způsoby a metody učení 

Kompetence k řešení problémů: 

 žák samostatně řeší zadané úkoly 

 žák si vytváří samostatný názor 

Kompetence komunikativní: 

 žák užívá odborné terminologie 

 žák je schopen vyjádřit svůj názor a tento názor obhájit 

Kompetence sociální a personální: 

 žák si utváří návyky pracovat v menší pracovní skupině 

 žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru 

 žák se podílí na utváření příjemné atmosféry 

 žák společně s ostatními vytváří pravidla pro chování ve skupině a snaží se je dodržovat 

Kompetence občanské: 

 žák respektuje individuální zvláštnosti a rozdíly v hudebním rozvoji každého jedince i 

národa 

Kompetence pracovní: 

 žák se snaží přispívat vlastní prací k úspěchu skupiny 

 žák používá praktické dovednosti při používání jednoduchých rytmických nástrojů 

Kompetence digitální 

 žák respektuje společná pravidla při práci s PC technikou 

 žák získává informace o hudebních skladatelích, směrech a stylech 

 žák sdílí a využívá digitální obsah v souvislosti s autorskými právy 

 žák zaznamenává svá hudební vystoupení pomocí digitálních technologií 
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Vzdělávací obsah: 

1. stupeň 

Hudební výchova 

Očekávané výstupy - 1. období 

Žák: 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu 

vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

 

Očekávané výstupy - 2. období 

Žák: 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu 

využívá získané pěvecké dovednosti 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, 

tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí 

not 

HV-5-1-03 využívá hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 

motivů skladeb a písní 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně+ či skladby 

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební 

improvizace 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků  

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 
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1. STUPEŇ 1. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

HV-3-1-01 

HV-3-1-05 

HV-3-1-02 

HV-3-1-05 

Žák: 

▪ učí se správně dýchat a dbá na správné držení těla 01 

▪ dbá na správnou výslovnost a správně tvoří tón 01 

▪ rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvný 05 

▪ vytleskává rytmus podle vzoru 02 

▪ rozlišuje krátké a dlouhé tóny 05 

 
▪ Vokální činnost 
▪ Pěvecký a mluvní projev, hlasová hygiena, 

dýchání, tvorba tónu 
▪ Hudební rytmus, písně ve 2/4 taktu 
▪ Lidový dvojhlas 

 

HV-3-1-03 

HV-3-1-06 

Žák: 

▪ používá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a 

hudebnímu doprovodu 03 

▪ rozlišuje a pojmenuje nejznámější hudební nástroje 06 

▪ Instrumentální činnost 
▪ Hra na hudební Orffovy nástroje jednoduché 

skladbičky 
▪ Rytmizace, improvizace, hudební hry, hudební 

doprovod 

 

HV-3-1-04 

Žák: 

▪ vyjadřuje náladu hudební skladby pohybem 04 

▪ doprovází písně jednoduchými krokovými variacemi nebo 

pochodem 04  

▪ Hudebně-pohybová činnost 
▪ Pohybový doprovod znějící hudby, taneční hry, 

lidové tance 
▪ Pohybové vyjádření hudby, pohybová 

improvizace 

 

HV-3-1-06 

HV-3-1-05 

Žák: 

▪ v poslechové skladbě pozná vybrané hudební nástroje 06 

▪ chápe roli posluchače 06 

▪ rozlišuje kvalitu tónů, hudební styly žánry 05 

 

▪ Poslechové činnosti 
▪ Kvalita tónů, délka, síla, barva, výška 
▪ Hudební styly, hudba taneční, pochodová, 

ukolébavka 

 

 

 



Hudební výchova 1. ročník 

 

 286 

Nabídka písní: Nabídka poslechových skladeb: 

❖ Halí, belí  

❖ Jedna dvě, Honza jde 

❖ Zlatá brána 

❖ To je zlaté posvícení 

❖ Kočka leze dolů 

❖ Sedí liška pod dubem 

❖ V zahradě na hrušce 

❖ Ovčáci čtveráci 

❖ Koledy 

❖ Zvuky kolem nás 

❖ Ukázka hry na hudební nástroje 

❖ Hymna ČR 

❖ Ukolébavky 

❖ Koledy a písně 

❖ Skladby známých hudebních skladatelů (Dvořák, Smetana, Ravel, 

Vivaldi, Rimskij - Korsakov, aj.) 
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1. STUPEŇ 2. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

HV-3-1-01 

HV-3-1-05 

HV-3-1-02 

Žák: 

▪ rozlišuje melodii stoupavou a klesavou 01 

▪ rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, zesilování a 

zeslabování, dynamiku 05 

▪ umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní 02 

▪ rozlišuje noty, pomlky, takty 02 

▪ zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč 02 

 
▪ Vokální činnost 
▪ Pěvecký a mluvený projev, pěvecké dovednosti, 

hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, 

hlasový rozsah 
▪ Hudební rytmus, písně ve 2/4 a 3/4 taktu 
▪ Dvojhlas, lidový dvojhlas, kánon 

 

 

HV-3-1-06 

 
HV-3-1-03 

Žák: 

▪ pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku 06 

▪ používá dětské hudební nástroje k tvorbě předeher a 

hudebnímu doprovodu 03 

▪ Instrumentální činnosti 
▪ Hra na Orffovy nástroje, reprodukce motivů 
▪ Rytmizace, improvizace, hudební hry, melodické 

doprovody s využitím 1 a 5 stupně 

 

HV-3-1-04 

Žák: 

▪ pohybově reaguje na změny tempa, dynamiky 04 

▪ seznámí se s jednoduchými lidovými tanci 04 

▪ umí pohybově vyjádřit hudbu a zpěv tancem 04 

▪ Hudebně – pohybová činnost 
▪ Pohybový doprovod znějící hudby, lidové tance 

(poskočný krok, mazurka), taktování 2/4 takt 
▪ Pohybové vyjádření hudby, pohybová 

improvizace 

 

HV-3-1-06 

Žák: 

▪ seznámení se s vybranými hudebními díly 06 

▪ rozlišuje uměleckou a lidovou píseň 06 

▪ rozvíjí hudební představivost 06 

▪ Poslechové činnosti 
▪ Kvalita tónů a vztahy mezi tóny –délka, síla, 

barva, výška, akord 
▪ Hudební výrazové prostředky –pohyb, melodie, 

rytmus, harmonie 
▪ Hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas 
▪ Hudební styly –hudba taneční aj. 

 

 

 

  



Hudební výchova 2. ročník 

 

 288 

Nabídka písní: 

❖ Kočka leze dírou 

❖ Okolo Frýdku cestička 

❖ Co to zvoní, co to cinká 

 

 



Hudební výchova 3. ročník 

289 

 

1. STUPEŇ 3. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

HV-3-1-01 

HV-3-1-02 

 

Žák: 

▪ dbá na správné dýchání 01 

▪ naučí se zpívat vybrané písně 01 

▪ umí vytleskat a taktovat 2/4 a 3/4 takt 02 

▪ dokáže rozpoznat dvoudobý a třídobý takt 02 

▪ umí pojmenovat notovou osnovu 02 

▪ umí napsat notu celou, půlovou, čtvrťovou 02 

 

▪ Vokální činnost 

▪ Stupnice – melodie vzestupná a sestupná 
▪ Notopis – c1 – g1 
▪ Dvoudobý takt – těžká doba, lehká doba 
▪ Noty a pomlky půlové, čtvrťové, osminové 
▪ Dynamika – crescendo, decrescendo 

 

 

HV-3-1-03 

HV-3-1-06 

HV-3-1-01 

Žák: 

▪ umí doprovodit zpěv hrou na jednoduché rytmické 

nástroje 03 

▪ rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí 

uvést příklad 06 

▪ rozlišuje znalosti o hudebních nástrojích 06 

▪ umí doprovázet na rytmické nástroje 01 

▪ Instrumentální činnost 

▪ Hra na hudební nástroje, reprodukce motivů, 

témat a jednoduchých skladbiček 

▪ Hudební improvizace 

 

HV-3-1-04 

HV-3-1-05 

Žák: 

▪ pozná dvoudobý a třídobý rytmus 04 

▪ umí pohybově vyjádřit hudbu 04 

▪ rozlišuje hudbu taneční, pochodovou a hudbu slavnostní 

05 

▪ Hudebně - pohybová činnost 
▪ Taktování, pohybový doprovod znějící hudby, 

dvoudobá a třídobá chůze a tanec 
▪ Pohybové vyjádření hudby a improvizace 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

HV-3-1-06 

Žák: 

▪ poslechem rozezná hudební nástroje 06 

▪ rozlišuje znalosti o hudebních nástrojích 06 

▪ poslouchá vážnou, zábavnou i slavnostní hudbu 06 

▪ rozvíjí hudební představivost 06 

▪ chápe roli posluchače 06 

▪ Poslechová činnost 
▪ Kvalita tónů, vztahy mezi tóny – akord 
▪ Hudební výrazové prostředky – melodie, rytmus 
▪ Hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas, hudební nástroje 
▪ Hudební styly- vážná, lidová, umělá  

 

 

 

Nabídka písní: Nabídka poslechových skladeb: 

❖ Starosti s muzikou 

❖ Ach synku, synku 

❖ Slunce za hory 

❖ Louka široká 

❖ Dú Valaši, dú 

❖ Když jsem jel do Prahy 

❖ Beskyde, Beskyde 

❖ Až já pojedu přes ten les 

❖ Kamarádi 

❖ Ententýna mandolína 

Skladby známých hudebních skladatelů:  

❖ Leopold Mozart 

❖ Wolfgang Amadeus Mozart 

❖ Bedřich Smetana 

❖ Frederyk Chopin 

❖ Ludwig van Beethoven 

❖ Antonín Dvořák 

❖ Leoš Janáček 

❖ J. S. Bach 
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1. STUPEŇ 4. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

HV-5-1-01 

HV-5-1-02 

Žák: 

▪ dbá na správné dýchání 01 

▪ učí se další písně 01 

▪ zná pojmy repetice, houslový klíč 02 

▪ rozlišuje délky not a umí je zapsat 02 

▪ zná stupnici C Dur 02 

▪ Vokální činnosti 

▪ Pěvecké dovednosti, hlasová hygiena 

▪ Dvojhlas a vícehlas – kánon a prodleva 

▪ Písně ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu 

▪ Intonace a vokální improvizace – durové a 

mollové tóniny 

▪ Grafický záznam hudby, orientace v notovém 

záznamu, čtení a zápis rytmického schématu 

písně 

▪ Synkopy, posuvky, ukončená a neukončená 

melodie 

 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

 

HV-5-1-03 

HV-5-1-06 

▪ umí doprovodit písně na rytmické nástroje 03 

▪ rozlišuje nástroje dechové smyčcové, klávesové, bicí, 

drnkací 06 

▪ Instrumentální činnosti 

▪ Hra na hudební nástroje, reprodukce motivů, 

témat a jednoduchých skladbiček pomocí 

Orffových nástrojů 

▪ Rytmizace, melodizace, stylizace 

▪ Tvorba hudebního doprovodu 

▪ Grafický záznam melodie 

▪ Hra čtyřdobé předehry, mezihry a dohry 

 

HV-5-1-07 

▪ umí reagovat pohybem na znějící hudbu 07 

▪ pohybem vyjadřovat metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie 07 

▪ Hudebně – pohybová činnost 

▪ Vyjádření charakteru poslouchané hudby a 

emocionálního zážitku pohybem 

▪ Taktování na dvě a tři doby 

▪ Pohybový doprovod znějící hudby, 3/4 a 4/4 takt 

▪ Valčík, menuet, sousedská 

 

HV-5-1-06 

HV-5-1-04 

▪ poslouchá vybrané skladby 06 

▪ rozpozná výrazné tempo a dynamické změny v proudu 

znějící hudby 06 

▪ Poslechové činnosti 

▪ Kvalita tónů – délka, síla, barva, výška 

▪ Výrazové prostředky a hudební prvky – rytmus, 

melodie, harmonie, barva, kontrast 

MuV – Etnický 

původ 
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▪ pozná písně ve dvoučtvrťovém a tříčtvrťovém taktu 06 

▪ seznámí se s životem a dílem B. Smetany, A. Dvořáka a 

L. Janáčka 04 

▪ Hudební styly a žánry 

▪ Hudební formy – malá a velká písňová forma 

 

  

Nabídka písní: Nabídka poslechových skladeb: 

❖ Ach není tu není 

❖ A já su synek z Polanky 

❖ Boleslav, Boleslav 

❖ Cvrček houslista 

❖ Červená, modrá fiala 

❖ Grónská písnička 

❖ Hdyž sem šel vod Domažlic 

❖ Já do lesa nepojedu 

❖ Išla Marina 

❖ Jsou mlynáři 

❖ My pluly dál a dál 

❖ Tisíc mil 

Skladby známých hudebních skladatelů: 

❖ Antonín Dvořák 

❖ Petr lljič Čajkovskij 

❖ Johannes Brahms 

❖ Josef Mysliveček 

❖ Leoš Janáček 

❖ Joseph Haydn 

❖ Vítězslav Novák 

❖ Maurice Ravel 

 

 

 

 

 



Hudební výchova 5. ročník 

293 

 

1. STUPEŇ 5. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

HV-5-1-06 

HV-5-1-02 

HV-5-1-01 

Žák: 

▪ zná pojmy stupnice C dur, repetice, zesílení, zeslabení 

06 

▪ pozná basový klíč 02 

▪ čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči 02 

▪ umí jednoduché dvojhlasé písně 01 

▪ dbá na správné dýchání 01 

▪ zpívá v durových i molových tóninách 01 

 

▪ Vokální činnost 

▪ Hudební rytmus, realizace písní ve 3/4 a 4/4 

taktu 

▪ Intonace a vokální improvizace v durové a 

molové tónině 

▪ Grafický záznam vokální hudby. Orientace 

v notovém záznamu jednoduché melodie, její 

reprodukce 

 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

HV-5-1-03 

HV-5-1-06 

 

Žák: 

▪ doprovodí písně na rytmické a melodické hudební 

nástroje 03 

▪ zná tempové označení skladeb 06 

▪ ví, které hudební nástroje tvoří smyčcový kvartet 06 

 

▪ Instrumentální činnosti 

▪ Hra na hudební nástroje, reprodukce motivů, 

témat, jednoduchých skladbiček pomocí 

Orffových nástrojů 

▪ Rytmizace a melodizace, stylizace, hudební 

improvizace 

▪ Rytmické schéma jednoduché skladby 

▪ Hudební nástroje – viola, harfa, varhany, 

cimbál, činely 

 

HV-5-1-02 

HV-5-1-07 

Žák: 

▪ umí taktovat 3/4 a 4/4 takt 02 

▪ umí pohybově vyjádřit nálady 07 

▪ seznámí se s relaxací 07 

▪ ztvárňuje hudbu s využitím tanečních kroků na základě 

individuálních schopností 07 

▪ vytváří pohybové improvizace 07 

 

▪ Hudebně – pohybová činnost 

▪ Valčík, menuet, mateník (furiant ) 

▪ Pohybové vyjádření hudby, pohybová 

improvizace 

▪ Orientace v prostoru, pamětné uchování 

tanečních pohybů 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – 

Psychohygiena 

HV-5-1-06 

HV-5-1-04 

Žák: 

▪ seznámí se s hudebními nástroji v rytmickém orchestru 06 

▪ poslouchá vybrané skladby 06 

▪ Poslechové činnosti 

▪ Kvalita tónů a vztahy mezi nimi 
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 ▪ poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové nástroje 06 

▪ pozná varhanní hudbu 06 

▪ pozná trampské písně, vánoční hudbu a koledy 04 

▪ seznámí se s životem a dílem J.S. Bacha, W.A. Mozarta, 

J.J. Ryby 06 

▪ Hudební formy – malá písňová forma 

dvoudílná, malá písňová forma třídílná, rondo, 

variace 

▪ Tempové označení skladeb – largo, adagio, 

andante, allegro, vivace, presto 

▪ Dynamická znaménka – pp, mp, mf, ff 

 

 

 

Nabídka písní: Nabídka poslechových skladeb: 

❖ Ráda, ráda můj zlatej Honzíčku 

❖ Avignonský most 

❖ A vy páni muzikanti 

❖ Cestu znám jen já 

❖ Čtyři koně jdou 

❖ Chajda malá 

❖ Jedeme za sluncem 

❖ Kde domov můj 

❖ Na rozloučení 

❖ Masopust 

❖ Na tom bošileckým mostku 

❖ Tráva neroste 

 

 

Skladby známých hudebních skladatelů: 

❖ J.S. Bach 

❖ Aaron Copland 

❖ George Gershwin 

❖ M.P. Musorgskij 

❖ B. Smetana, 

❖ Georges Bizet 

❖ Antonín Dvořák 

❖ J. Ježek 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.15  Hudební výchova – 2. stupeň 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• v 6. - 9. ročníku je časová dotace 1 hodina týdně. 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění, k vnímání hudby jako důležité 

součásti života, chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace prostřednictvím 

vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit.  

Umožňuje získání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti i 

minulosti a nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění. Rozvíjí celkovou osobnost žáka. 

3. Organizační vymezení předmětu  

• Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy.  

• Součástí výuky je návštěva profesionálních pořadů v kulturních zařízeních nebo 

hale školy.  

• Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva. 

4. Začlenění průřezových témat 

• 6. ročník – OSV, VMEGS 

• 7. ročník – OSV, VMEGS, MuV 

• 8. ročník – MuV, OSV, VMEGS 

• 9. ročník – EV, OSV, VMEGS 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz. tabulka průřezových témat 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

Vedeme žáky k: 

 vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

 používání odborné terminologie 

 nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi 
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Kompetence k řešení problémů 

 umožňujeme žákům samostatně a kriticky přemýšlet 

 předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů 

 s chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

Kompetence komunikativní 

 zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

 umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor, vedeme je k tomu, aby ho dovedli vhodnou 

formou obhájit a tolerovat názor druhých 

 zajímáme se o náměty a názory žáků 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k efektivní spolupráci a respektování názorů druhých 

 vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

 umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k tomu, aby chránili a oceňovali naše kulturní tradice 

 umožňujeme žákům zapojit se do kulturního dění 

 vytváříme prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění 

 vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon 

 vyžadujeme dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

 směřujeme k vytváření pozitivního vztahu žáků k hudebním činnostem 
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Kompetence digitální 

 žák respektuje společná pravidla při práci s PC technikou 

 žák získává informace o hudebních skladatelích, směrech a stylech 

 žák sdílí a využívá digitální obsah v souvislosti s autorskými právy 

 žák zaznamenává svá hudební vystoupení pomocí digitálních technologií 
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Vzdělávací obsah: 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

2. stupeň 
Očekávané výstupy 

Žák: 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluveném 

projevu v běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase i vícehlase 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a 

dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, 

provádí jednoduché hudební improvizace 

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 

pohybových prvků k poslouchané hudbě  

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako 

k logicky utvářenému celku 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou 

hudbu do stylového období 

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 
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2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 

HV-9-1-02 

HV-9-1-01 

HV-9-1-03 

Žák: 

▪ upevňuje své pěvecké dovednosti 02 

▪ orientuje se v jednoduchém notovém zápisu 01. 

▪ podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a 

rytmicky přesně 02 

▪ při zpěvu se učí uplatňovat správné pěvecké návyky 02 

▪ provádí jednoduché hudební improvizace typu předvětí 

– závětí 01,03 

 

 

▪ Intonační orientace v tónových řadách 

▪ Zpěv lidových i umělých písní, práce s notovým 

zápisem 

▪ Lidový dvojhlas 

▪ Hudební výrazové prostředky (melodie, rytmus, 

harmonie, dynamika, barva) 

▪ Píseň a její hudební forma 

▪ Proměny písně ve staletích 

 

 

 

INSTRUMENTÁLNÍ   ČINNOSTI 

HV-9-1-03 

HV-9-1-01 

HV-9-1-02 

Žák: 

▪ správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na 

nástroje Orffova instrumentáře 03 

▪ rozvíjí své rytmické cítění a rytmickou paměť 01,02,03 

▪ dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry, 

mezihry a dohry 01,03 

 

 

 

 

▪ Reprodukce známých písní s rytmickým 

doprovodem 

▪ Rytmické hádanky, rytmické ozvěny, rytmická 

hra na tělo 

▪ Tvoření jednoduchých partitur pro nástroje 

Orffova instrumentáře 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

HUDEBNĚ   POHYBOVÉ   ČINNOSTI 

 

HV-9-1-01 

HV-9-1-04 

Žák: 

▪ pohybem vyjadřuje pochodový, polkový, valčíkový, 

mazurkový rytmus – umí taktovat 2/4 a 3/4  01, 04 

▪ pokouší se o pohybové vyjádření hudby 01,04 

 

▪ Pochod, polka, valčík, mazurka 

 

▪ Pantomimické etudy 

 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 

 

Hv-9-1-05 

HV-9-1-06 

HV-9-1-07 

Žák: 

▪ učí se orientovat v proudu znějící hudby, vnímat užité 

hudebně výrazové prostředky 05 

▪ sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a 

dovede je pojmenovat 05 

▪ učí se nalézat znaky různých hudebních slohů a stylů 06 

▪ uvědomuje si souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 

umění 07 

 

 

▪ Hudební výrazové prostředky (melodie, rytmus, 

harmonie, dynamika, barva) 

▪ Hudební nástroje v lidové hudbě 

▪ Sólista, komorní seskupení 

▪ Partitura  

▪ Ženské a mužské pěvecké hlasy, pěvecký sbor 

▪ Skupiny hudebních nástrojů, obsazení orchestru 

▪ Variace  

▪ Opera  

▪ Opereta 

▪ Muzikál a hudební revue 

▪ Melodram, scénická hudba 

▪ Balet, výrazový tanec 
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2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-9-1-02 

Žák: 

▪ při zpěvu uplatňuje správné pěvecké návyky, řídí se 

zásadami hlasové hygieny 02 

▪ podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a 

rytmicky přesně 02 

▪ vnímá vlastní vokální projev a vokální projev ostatních 

02 

 

▪ Lidové a umělé písně – melodie, dynamika, 

rytmus 

▪ Lidové písně jako výpověď o životě lidí 

(ukolébavky, LP s vojenskou tématikou, 

pracovní, milostné, obřadní) 

▪ Polyfonie – vícehlas, kánon 

 

 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 

HV-9-1-01 

HV-9-1-03 

Žák: 

▪ na základě svých individuálních schopností hraje a vytváří 

doprovody s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, 

kytary, keyboardu apod. k písním, hudebně dramatickým 

projevům, pantomimickým etudám 01,03 

 

▪ Lidové písně, umělé písně 

▪ Tanec 

▪ Pantomima 

 

 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-9-1-04 

HV-9-1-05 

Žák: 

▪ snaží se o spojení písně s pohybem – dokreslení obsahu, 

vyjádření nálady 04,05 

▪ zapojuje se do tanečních her 04,05 

 

▪ Lidové písně různého „druhu“ 

▪ Tanec, pantomima 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

▪ reaguje pohybem – taktováním, tanečními kroky, vlastním 

pohybovým ztvárněním - na změny v proudu znějící 

hudby 05 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

HV-9-1-05 

HV-9-1-06 

HV-9-1-07 

 

Žák: 

▪ při poslechu využívá získaných zkušeností 05 

▪ rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové možnosti 05 

▪ vnímá rozdíly komorní a symfonické hudby 05 

▪ učí se zařadit skladbu do příslušného uměleckého období 

06 

▪ všímá si hudebního díla v kontextu se společenskými 

souvislostmi, životem umělce, vlastními zkušenostmi 07  

 

▪ Homofonie, polyfonie 

▪ Vokální a instrumentální skladba, kánon a fuga 

▪ Koncert 

▪ Sonáta a sonátová forma 

▪ Symfonie, symfonická báseň 

▪ Duchovní a světská hudba, kantáta a oratorium 

▪ Muzikál 

▪ Skladatel, interpret 

▪ Lidské nešvary a hudba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hudební výchova 8. ročník 

303 

 

2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-9-1-02 

HV-9-1-01 

Žák: 

▪ dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu 02 

▪ rozšiřuje svůj hlasový rozsah 02 

▪ podle svých individuálních schopností zvládá jednohlasý 

i vícehlasý zpěv 02 

▪ vyzkouší si různé techniky vokálního projevu (scat, 

falzet apod.) 01 

▪ odhaluje vzájemné souvislosti řeči a hudby, využívá 

rytmických zákonitostí při vokálním projevu 02 

 

 

▪ Lidové a umělé písně – výběr písní různých 

uměleckých období a hudebních žánrů 

 

 

 

 

OSV – kreativita, 

psychohygiena 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-9-1-01 

HV-9-1-03 

Žák: 

▪ reprodukuje na základě svých individuálních schopností 

a dovedností různé motivy, témata i části skladeb 01,03 

▪ umí podle individuálních dispozic reprodukovat 

obtížnější rytmus 01,03 

▪ pokouší se o vyjadřování hudebních i nehudebních 

představ pomocí hudebního nástroje 01,03 

 

 

▪ Nástrojová reprodukce hudebních motivků 

▪ Hra a tvorba doprovodů s využitím Orffova 

instrumentáře, kytary, keyboardu apod. 

▪ Nástrojová improvizace 

 

 

 

 

OSV – kreativita 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-9-1-01 

HV-9-1-04 

Žák: 

▪ reaguje pohybem na změny v proudu znějící hudby – 

tempové, dynamické, rytmicko-metrické, harmonické 

01,04 

▪ rozvíjí svou pohybovou paměť, snaží se reprodukovat 

taneční pohyby 01,04 

 

▪ Pohybový doprovod znějící hudby – taktování, 

taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění 

▪ Tance v proměnách staletí 

 

OSV - kreativita 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

HV-9-1-05 

HV-9-1-07 

Žák: 

▪ postihuje rytmické, dynamické a výrazové změny 

v hudebním proudu 05 

▪ vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 

07 

 

 

▪ Skladby různých vývojových etap hudby (původ 

hudby, pravěk, starověk, středověk, gotika, 

renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 

hudba 20.st.), různých hudebních žánrů (jazz, 

swing, rock and roll, country and western, 

moderní populární a rocková hudba 

▪ Hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální 

 

 

 

VMEGS – 

objevujeme Evropu 

a svět 
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2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-9-1-01 

HV-9-1-02 

Žák: 

▪ uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 

zpěvu i při mluveném projevu v běžném životě 01,02 

▪ zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase i vícehlase 01,02 

 

▪ České a moravské lidové písně a umělé písně 

různých stylů a žánrů 

▪ Orientace v notovém zápisu 

 

 

 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-9-1-01 

HV-9-1-03 

 

Žák: 

▪ podle individuálních dispozic správně rytmicky 

doprovází píseň na nástroje Orffova instrumentáře, 

kytaru, keyboard apod. 01,03 

▪ provádí jednoduché hudební improvizace 01,03 

 

▪ Reprodukce lidových i umělých písní 

s instrumentálním doprovodem 

 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-9-1-04 

HV-9-1-07 

Žák: 

▪ rozpozná některé z tanců různých stylových období, na 

základě svých individuálních schopností a pohybové 

vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu 04 

▪ vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 

07 

 

 

▪ Česká artificiální a nonartificiální hudba 

v souvislosti s jejím pohybovým vyjádřením 

 

 

OSV – psychohygiena 
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POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

HV-9-1-05 

HV-9-1-06 

HV-9-1-07 

HV-9-1-02 

Žák: 

▪ orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 

hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam 

v hudbě 05 

▪ zařadí na základě individuálních schopností a získaných 

vědomostí slyšenou hudbu do stylového období 06 

▪ vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 

umění 07 

▪ dokáže ocenit kvalitní projev druhého 02 

 

▪ Hudební ukázky z české hudby artificiální i 

nonartificiální různých hudebních stylů a 

žánrů (počátky hudebních dějin v Čechách, 

renesance, baroko, klasicismus, romantismus 

v české hudbě, česká artific. i nonartific. 

hudba 20. století) 

▪ Hudeb. skladba v kontextu s jinými umělec. 

díly, dobou, životem autora ap. 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.16  Výtvarná výchova – 1. stupeň 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v prvním, druhém 

a třetím ročníku po jedné hodině týdně a ve čtvrtém a pátém ročníku dvě hodiny týdně. 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Předmět výtvarná výchova směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění. 

Vede děti k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově. Učí chápat umělecký proces 

jako způsob poznání a komunikace. Seznamuje se základními zákonitostmi při používání 

různých výtvarných technik. Učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro 

vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání. 

3. Organizační vymezení předmětu 

Žáci pracují v kmenových třídách s využitím dostupných pomůcek. Uplatňuje se 

skupinová i frontální práce. Využívá se zde vycházek do okolí i projektová práce. 

4. Začlenění průřezových témat 

• 1. ročník - OSV 

• 2. – 4. ročník – VMEGS, OSV 

• 5. ročník – VMEGS, OSV, EV 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz. tabulka průřezových témat 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Základní výchovné a vzdělávací postupy, které ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova 

směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

 žák samostatně pozoruje, vnímá realitu a řeší výtvarné problémy 

 žák zaujímá a vyjadřuje svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 

 žák využívá poznatky v dalších výtvarných činnostech 
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Kompetence k řešení problému 

 žáci tvořivě přistupují k řešení výtvarného úkolu 

 žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě 

 žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a 

zaujímají k nim svůj postoj 

Kompetence komunikativní 

 žáci se zapojují do diskuse 

 žáci respektují názory druhých 

 žáci používají odborné termíny z výtvarné oblasti 

Kompetence sociální a personální 

 žák umí pracovat ve skupině 

 žák se podílí na utváření příjemné atmosféry 

Kompetence občanské 

 žáci si vytváří kladný postoj k výtvarným dílům 

Kompetence pracovní 

 žák dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla 

 žák využívá návyky a znalosti v dalších činnostech 

Kompetence digitální 

 žák respektuje společná pravidla při práci s počítačem, tabletem, mobilním telefonem 

 žák užívá různorodých vizuálně obrazných prostředků včetně digitálních technologií 

při vlastní tvorbě, k nalézání neobvyklých postupů a různých variant řešení 

 žák sdílí a prezentuje tvůrčí záměr, téma a výsledky tvůrčí práce v rovině tvorby, 

vnímání a interpretace 

 žák rozpozná v digitálním světě jednání a chování, která nelze tolerovat 

 žák vyhledává a sdílí inspirační zdroje, umělecká díla i běžné produkce s respektem k 

autorství a autorským právům 

 žák vyhledává informace a data k učivu pomocí digitálních technologií (fotografie, 

umělecká díla, významné autory) 

 žák vyhledává informace o uměleckých směrech, inspiraci do hodin VV 
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Vzdělávací obsah: 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák: 

VV-3-1-01  rozpoznává (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na 

základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i 

prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 

jejich kombinace 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné 

interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření, 

porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, 

proporční vztahy a jiné) 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na projevení vlastních 

zkušeností  

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě 

vztahu zrakového vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i 

prostorové tvorbě 

VV-5-1-04 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 prostředky a postupy 
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VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim 

jako ke zdroji inspirace 

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či upravil 
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1. STUPEŇ 1. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VV-3-1-01 

 

 

VV-3-1-01 

 

 

VV-3-1-02 

 

VV-3-1-04 

VV-3-1-03 

Žák: 

▪ probouzí chuť a odvahu tvořit z vlastních pocitů a zážitků 

1.1. 

▪ hledá a nachází účinné vyjadřovací prostředky, různé 

varianty řešení pro vyjádření svých vjemů, dojmů, pocitů, 

představ 1.1. 

▪ poznává výrazové vlastnosti barev, odvozené od pokusů 

vyjádřit pocity či prožitky 1.2.  

▪ učí se zacházet s barevnými hmotami temper 1.4. 

▪ provádí pokusy s různými malířskými a jinými materiály 

1.3. 

 

▪ Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy – 

barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy, 

náhodné otisky materiálu, stříkání barev 

rozprašovačem, rozmývání barvy, mísení barev, 

rozfoukávání barev 

 

 

VV-3-1-02 

 

VV-3-1-01 

VV-3-1-02 

▪ zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), 

měkkou tužkou 1.2. 

▪ zkoumá vlastnosti linií 1.1. 

▪ učí se vykrývat plochu – vliv hustoty linií a jejich směrů 

1.2. 

▪ Kresba – rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové 

linie, tvaru, jejich kombinace v ploše, porovnává 

různě vedené linie, různé kreslířské techniky  

OSV – Osobnostní 

rozvoj - Kreativita 

VV-3-1-03 

VV-3-1-03 

 

VV-3-1-04 

 

▪ modeluje z plastelíny 1.3. 

▪ spontánně tvaruje papír, využívá kvalit materiálu 1.3. 

▪ učí se práci s různými tvárnými materiály a s jejich 

vlastnostmi 1.4. 

▪ Techniky plastického vyjádření – reflexe a vztahy 

zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – 

hmatové, pohybové podněty, prostorové hry se 

stavebnicovými prvky, průmyslové odpady, přírodní 

prvky, mačkání a trhání papíru 
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VV-3-1-03 
▪ umí výtvarně zpracovat přírodní materiál 1.3. ▪ Další výtvarné techniky, motivace založené na 

fantazii, kompozice z přírodnin, plastické obrázky 

 

 

VV-3-1-04 

 

▪ zvládne použití výtvarných technik na základě vlastní 

životní zkušenosti 1.4. 

 

▪ Nové nástroje, soudobé výtvarné materiály, 

netradiční výtvarné postupy 

 

 

VV-3-1-05 

 

▪ pozná známé ilustrace J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové 

apod. 1.5. 

 

▪ Ilustrátoři dětské knihy  
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1. STUPEŇ 2. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

VV-3-1-01 

 

 

VV-3-1-01 

 

 

 

VV-3-1-02 

 

VV-3-1-04 

VV-3-1-03 

 

 

 

Žák: 

▪ hledá a nachází účinné vyjadřovací prostředky, různé 

varianty řešení pro vyjádření svých vjemů, dojmů, pocitů 

a představ 1.1. 

▪ rozpoznává a pojmenovává prvky – linie, tvary, barvy, 

objemy, objekty a porovnává je na základě odlišností 

z jeho zkušeností 1.1. 

▪ zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, 

voskovkami 1.2. 

▪ umí zacházet s barevnými hmotami temper 1.4. 

▪ dovede používat různé druhy štětců podle potřeby, provádí 

pokusy s různými malířskými a jinými materiály 1.3. 

 

▪ Malba – rozvíjení smyslové citlivosti Teorie barvy 

– barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy 

a jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev, 

Goethův kruh 

▪ Náhodné otisky materiálů 

▪ Stříkání barev 

▪ Rozmývání barev, roztírání barev 

▪ Pastózní barva (neředěná tempera) 

▪ Zapouštění barev 

▪ Světlo, stín  

 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

VV-3-1-02 

 

VV-3-1-01 

VV-3-1-03 

 

 

▪ zvládá kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), 

měkkou tužkou, perem 1.2. 

▪ zkoumá vlastnosti a průběh linií 1.1. 

▪ kombinuje různé kreslířské techniky 1.3. 

▪ Kresba – rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové 

vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše, 

uspořádání do celků, vnímání velikosti 

OSV – Osobnostní 

rozvoj - Kreativita 
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VV-3-1-03 

VV-3-1-03 

VV-3-1-04 

 

 

 

▪ modeluje z plastelíny, moduritu, z keramické hlíny 1.3. 

▪ umí tvarovat papír a využívá kvalit materiálu 1.3. 

▪ učí se práci s různými tvárnými materiály a s jejich 

vlastnostmi 1.4. 

▪ Techniky plastického vyjádření – reflexe a vztahy 

zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – 

hmatové, pohybové podněty 

▪ Plastické obrázky a trojrozměrné objekty 

▪ Vytrhávání, vystříhávání 

▪ Kompozice 

▪ Tvarování papíru 

 

VV-3-1-04 

VV-3-1-04 

 

▪ zvládá koláž a frotáž 1.4. 

▪ umí výtvarně zpracovat přírodní materiál – nalepování, 

dotváření, tisk, otisk 1.4. 

▪ Další výtvarné techniky, motivace založené na 

fantazii a smyslového vnímání 

▪ Práce s přírodním materiálem, koláže, otisky, 

prostorové práce v přírodě i ve třídě 

 

VV-3-1-05 

 

▪ pozná známé ilustrace J. Lada, O. Sekora, Helena 

Zmatlíková 1.5. 

▪ Ilustrátoři dětské knihy  
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1. STUPEŇ 3. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VV-3-1-01 

 

Žák: 

▪ zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, 

suchým pastele, voskovkami 1.1. 

▪ rozpozná barvy v základní škále, vnímá odlišné odstíny a 

jejich výrazové vlastnosti 1.1. 

▪ dovede používat a správně volí různé druhy štětců dle 

potřeby 1.1. 

▪ rozpoznává a pojmenovává výtvarné prvky – barvy, 

objekty, tvary, linie, povrch, dovede je použít ve vlastním 

vyjádření 1.1 

▪ zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), 

perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem, kresba štětcem, 

kresba fixy 1.1 

▪ užívá různé výtvarné techniky a vhodně je kombinuje 1.1 

 

▪ Malba   

▪ teorie barvy – barvy základní a doplňkové, teplé a 

studené a jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev 

 

▪ Kresebné studie  

▪ linie, tvar, jejich kombinace v ploše, vnímání velikosti, 

řazení, rytmus 

 

 

▪ Kresba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV-3-1-02 

▪  vyjádří podle zadání vlastní zkušenosti a prožitky reálného 

světa 1.2. 

▪ v tvorbě uplatňuje svou představivost, fantazii, své výtvarné 

cítění 1. 2. 

▪  zvládne prostorovou techniku modelováním a tvarováním 

materiálu 1.2. 

▪ zpracovává a dotváří přírodní materiál 1.2. 

▪ Tematické práce 

▪ Výtvarné osvojování přírody, předmětů 

▪ Vyjádření svých představ různými výtvarnými 

technikami 

▪ Plastická a prostorová tvorba 

 

▪ Kompozice z přírodnin 

VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

OSV – Osobnostní 

rozvoj - Kreativita 

MeV – Práce 

v realizačním týmu 
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VV-3-1-03 

▪ využívá vnímání různými smysly při výtvarném vyjádření 

1.3. 

▪ dovede se vyjádřit slovem, pohybem, proměnou objektu 1.3. 

▪ Výtvarné vyjádření smyslových prožitků 

 

▪ Řeč těla, přeměna předmětů 

 

VV-3-1-04 
▪ seznamuje se s nejznámějšími ilustrátory 1.4. 

 

▪ Ilustrace, ilustrátoři  
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1. STUPEŇ 4. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VV-5-1-01 

 

 

VV-5-1-03 

Žák: 

▪ prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1.období 2.1. 

▪ umí barevně vyjádřit své pocity a nálady 2.1. 

▪  porovnává světlostní poměry 2.1.  

▪ při tvorbě se vědomě zaměřuje na projevení vlastních  

▪ životních zkušeností 2.3. 

 

▪ Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie 

barvy – barvy základní a doplňkové, teplé a 

studené barvy, barvy příbuzné, akční tvar malby 

 

VMEGS – Evropa a svět 

nás zajímá  

VV-5-1-07 

 

▪ zaměřuje se vědomě na projevení vlastních zkušeností 

v návaznosti na komunikaci 2.7. 

▪ Kresba – rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové 

linie, tvaru, kompozice v ploše, porovnává různě 

vedené linie, různé kreslířské techniky, kresba 

různým materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš, 

rudka, uhel  

OSV – Osobnostní rozvoj - 

Kreativita 

 

VV-5-1-04 

 

VV-5-1-05 

▪ hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na základě 

smyslového vnímání, které uplatňuje pro vyjádření nových 

prožitků 2.4. 

▪ uplatňuje v přístupu k realitě osobitost svého vnímání 2.5. 

▪ Techniky plastického vyjádření – reflexe a 

vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními 

smysly – hmatové, pohybové podněty, 

prostorové hry se stavebnicovými prvky, 

modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů 

MeV – Práce v realizačním 

týmu 

VV-5-1-03 

 

▪ získává cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získané 

pohybem a hmatem 2.3. 

▪ Další výtvarné techniky, motivace založené na 

fantazii, kompozice z přírodnin, plastické 

obrázky, další techniky – koláž, frotáž 

 

VV-5-1-03 

 

▪ zvládá různé výtvarné techniky na základě vlastní životní 

zkušenosti 2.3. 

 

▪ Nové nástroje, soudobé výtvarné materiály, 

netradiční výtvarné postupy 

 

VV-5-1-06 

 

▪ porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace 2.6. 

▪ Ilustrátoři textů, malíři, animovaný film, comics, 

fotografie 
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1. STUPEŇ 5. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VV-5-1-01 

 

 

Žák: 

▪ umí barevně vyjádřit své pocity a nálady 2.1. 

▪  porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty a 

proporční vztahy 2.1. 

▪ zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci 

různých technik 2.1. 

 

▪ Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy – 

barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy, 

barvy příbuzné, akční tvar malby 

 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá  

VV-5-1-07 

▪  

▪ zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních 

zkušeností v návaznosti na komunikaci 2.7. 

▪ Kresba – rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové 

vlastnosti linie, tvaru, kompozice v ploše, porovnává 

různě vedené linie, různé kreslířské techniky, kresba 

různým materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš, rudka, 

uhel, např. kresba dle skutečnosti, kresba v plenéru  

OSV –Osobnostní 

rozvoj -  Kreativita 

EV – Ekosystémy  

VV-5-1-04 

 

 

VV-5-1-05 

 

VV-5-1-05 

 

▪ hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na 

základě smyslového vnímání, které uplatňuje pro vyjádření 

nových prožitků 2.4. 

▪ uplatňuje v přístupu k realitě osobitost svého vnímání 2.5. 

▪ volí a kombinuje prostředky pro vyjádření nových i 

neobvyklých pocitů a prožitků 2.5. 

▪ Techniky plastického vyjádření – reflexe a vztahy 

zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – 

hmatové, pohybové podněty, prostorové hry se 

stavebnicovými prvky, modelování z papíru, hlíny, 

sádry, drátů 

 

 

VV-5-1-04 

 

VV-5-1-03 

 

▪ rozezná grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a životní  

▪ zkušenosti 2.4. 

▪ získává cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získané 

pohybem a hmatem 2.3. 

▪ Další výtvarné techniky, motivace založené na 

fantazii, kompozice z přírodnin, plastické obrázky, 

další techniky – tisk z koláže, ze šablon, otisk, 

vosková technika, frotáž 
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VV-5-1-03 

 

▪ zvládá různé výtvarné techniky na základě vlastní životní 

zkušenosti 2.3. 

▪ Nové nástroje, soudobé výtvarné materiály, 

netradiční výtvarné postupy 

MeV – Práce 

v realizačním týmu 

VV-5-1-06 

 

▪ porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako ke 

zdroji inspirace 2.6. 

▪ Ilustrátoři textů, malíři, animovaný film, comics, 

fotografie, plakáty 

MeV – Tvorba 

mediálního sdělení 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.17  Výtvarná výchova – 2. stupeň 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• 6. ročník – 2 hodiny týdně 

• 7., 8. a 9. ročník – 1 hodina týdně 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Předmět výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy. Rozvíjí tvůrčí 

činnosti, smyslovou citlivost a subjektivní přístupy žáků. Umožňuje žákům rozvíjet a uplatnit 

vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. Učí 

přistupovat k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápat ho jako způsob poznání a 

komunikace. Užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších 

informačních a komunikačních technologií. 

Výtvarná výchova je spjata s řadou dalších předmětů, např. dějepisem (vývoj umění), 

přírodopisem (přírodniny, stavba lidského těla), literaturou (ilustrace), hudební výchovou aj. 

3. Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá ve dvouhodinových blocích, v 7., 8. a 9. ročníku 1x za 14 dní, v odborné učebně 

výtvarné výchovy, která je vybavena polohovacími stolky s možností variabilního uspořádání 

v prostoru učebny. Pro některé úkoly je využívána práce v plenéru. 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – samostatné 

práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 

4. Začlenění průřezových témat 

• 6 ročník – OSV, MUV, VMEGS 

• 7. - 9. ročník – OSV, VMEGS 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz 3 tabulka průřezových témat 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

 při teoreticky zaměřených hodinách jsou žáci vedeni k vytváření takových učebních 

materiálů, které by mohli dále využívat pro své vlastní učení 

 jednotlivé úkoly jsou zadávány tak, aby každý žák mohl promýšlet vlastní činnost 
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 učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 

Kompetence k řešení problémů 

 žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování tak, aby rozpoznali 

výtvarný problém a hledali nejvhodnější způsob řešení 

 učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Kompetence komunikativní 

 učitel vytváří dostatek prostoru pro komunikaci, vede žáky, aby vyjádřili svůj názor a 

vhodnou formou ho obhájili 

 učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace – naslouchání, respektování a tolerování 

názorů druhých 

Kompetence sociální a personální 

 učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby jim v činnostech pomáhá 

 umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 žákům je umožňováno prezentovat výsledky své práce 

Kompetence občanské 

 učitel při výuce zohledňuje společenské dění 

 podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů pro školu a obec 

Kompetence pracovní 

 učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů a vybavení 

 dohlíží na dodržování dohodnuté kvality a postupů 

 vede žáky ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení 

Kompetence digitální 

 žák respektuje společná pravidla při práci s počítačem, tabletem, mobilním telefonem 

 žák užívá různorodých vizuálně obrazných prostředků včetně digitálních technologií při 

vlastní tvorbě, k nalézání neobvyklých postupů a různých variant řešení 

 žák sdílí a prezentuje tvůrčí záměr, téma a výsledky tvůrčí práce v rovině tvorby, 

vnímání a interpretace 

 žák rozpozná v digitálním světě jednání a chování, která nelze tolerovat 
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 žák vyhledává a sdílí inspirační zdroje, umělecká díla i běžné produkce s respektem k 

autorství a autorským právům 

 žák vyhledává informace a data k učivu pomocí digitálních technologií (fotografie, 

umělecká díla, významné autory) 

 žák vyhledává informace o uměleckých směrech, inspiraci do hodin VV 
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Vzdělávací obsah: 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

2. STUPEŇ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, 

zaznamenává podněty z představ a fantazie 

VV-9-1-03 zachycuje je v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 

grafika, fotografie, video, animace 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku a 

v rovině subjektivního účinku 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; 

vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních 

zkušeností a prožitků 

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných vyjádřen
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2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VV-9-1-02 

Žák:  

▪ na základě vnímání a smyslového poznávání skutečnosti 

znázorňuje pozorované přírodní objekty 

 

▪ Kresebné studie – linie, tvar, objem – 

jejich rozložení v obrazové ploše 

▪ Světelný kontrast 

 

OSV - rozvoj schopností 

poznávání 

 

VV-9-1-01 
▪ variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 

výsledků 

▪ Jednoduché plošné kompozice 

z geometrických tvarů – řazení, 

rytmus, prolínání, množení 
 

VV-9-1-01 

 

▪ správně užívá techniku malby, míchá a vrství barvy ▪ Malba 

▪ Barevný kruh – teplé a studené barvy, 

barvy příbuzné, barvy doplňkové 

▪ Barevný kontrast 

 

VV-9-1-03 
▪ výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům ▪ Tematické práce 

▪ Dekorativní předměty 
MuV - kulturní diference 

VV-9-1-02 

▪ využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání podnětů 

z představ a fantazie 

▪ Subjektivní vyjádření fantastických 

představ za využití různorodých 

materiálů a výtvarných postupů – 

prostorové práce, malba, koláž, 

kombinované techniky (možnost 

skupinové práce) 

OSV - kreativita, 

 

 

VV-9-1-06 
▪ seznamuje se s uměleckým vizuálně obrazným vyjádřením 

minulosti i současnosti 

▪ Výtvarné památky starověku 

▪ Ilustrátoři dětských knih 
VMEGS - objevujeme 

Evropu a svět 
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2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VV-9-1-01 

 

Žák: 

▪ vytváří a pojmenovává škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření, obměňuje vlastnosti prvků a jejich vztahy pro 

získání osobitých výsledků 

 

 

▪ Kresba – řazení, seskupování, zmenšování, 

zvětšování, zmnožování, vrstvení tvarů a linií 

▪ Symetrie a asymetrie 

OSV - kreativita 

VV-9-1-01 

VV-9-1-03 

▪ správně užívá techniku malby, hodnotí a využívá výrazové 

možnosti barev a jejich kombinací 

▪ Malba 

▪ Odstín, sytost, tón, harmonie, kontrast 
 

VV-9-1-04 

▪ využívá dekorativních postupů, rozvíjí své estetické cítění, 

vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své 

osobitosti a originality 

 

▪ Písmo, jeho druhy a užití 

▪ Hry s písmem 

▪ Užitá grafika 

OSV - kreativita 

VV-9-1-03 

▪ užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném 

umění – animace, video, digitální koláž... 

▪ Příběh – seriál jako cesta k animaci 

▪ Animovaný film 

 

OSV - mezilidské 

vztahy 

OSV - kreativita 

VV-9-1-04 

VV-9-1-05 

▪ uvědomuje si stavbu a proporce lidského těla ▪ Postava – zachycení v pohybu, proměnách a 

vztazích 
 

VV-9-1-06 
▪ vybírá a kombinuje různé materiály, interpretuje svou práci 

i práci ostatních 

 

▪ Vytváření prostorových objektů OSV - kreativita 

VV-9-1-06 

▪ poznává umělecká díla středověku ▪ Románské umění 

▪ Gotické umění 

▪ Renesance 

VMEGS - 

objevujeme Evropu 

a svět 
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2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VV-9-1-02 

Žák: 

▪ užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání podnětů 

z představ a fantazie 

▪ Kresebné etudy 

▪ Linie jako výtvarný prostředek 

 

OSV - kreativita 

VV-9-1-01 

 

▪ správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor 

▪ užívá perspektivních postupů 

▪ Kresba – způsoby stínování, kontrast 

▪ Lineární perspektiva – sbíhavá, úběžníková 

 

VV-9-1-02 

▪ užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 

zkušeností 

▪ Praktické ověřování a postupné využívání 

kompozičních principů – dominanta, vertikála, 

horizontála, diagonála, zlatý řez, perspektivní 

jevy 

 

VV-9-1-01 

 

▪ orientuje se v grafických technikách ▪ Seznámení s druhy grafických technik 

▪ Provedení práce ve vybrané technice 

 

VV-9-1-04 

VV-9-1-05 

▪ správně uplatňuje znalosti stavby a proporcí lidského těla ▪ Hlava a další části těla – detail  

▪ Různé lidské typy 

OSV - poznávání lidí 

 

VV-9-1-04 
▪ kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje s nimi pro 

získání osobitých výsledků 

▪ Reklama a propagační prostředky 

▪ Práce s netradičními materiály 

OSV - kreativita 

VV-9-1-07 

 

▪ ověřuje komunikační účinky získaných osobitých výsledků a 

nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

▪ Výstavky, prezentace  

VV-9-1-06 

▪ pokouší se o výklad uměleckých vizuálně obrazných 

vyjádření minulosti, vychází při tom ze svých znalostí 

historických souvislostí 

▪ Práce s uměleckým dílem 17. – 19. století 

▪ Práce s internetem 

VMEGS - objevujeme 

Evropu a svět 
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2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VV-9-1-02 

Žák: 

▪ rozlišuje typy vizuálně obrazných vyjádření a uplatňuje je ve 

vlastních záměrech 

 

▪ Kresba, malba, prostorové práce, kombinované 

techniky 

 

OSV - kreativita 

VV-9-1-02 
▪ užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 

mimovizuálních podnětů 

▪ Záznam různých smyslových vjemů výtvarnými 

prostředky 

OSV - kreativita 

 

VV-9-1-05 

▪ rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 

smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického obsahu  

▪ Abstrakce – vyjádření emocí, pocitů, nálad aj. OSV - kreativita 

OSV - sebepoznání a 

sebepojetí 

VV-9-1-03 
▪ k tvorbě užívá některé metody uplatňované v digitálních 

médiích 

▪ Počítačová grafika, digitální fotografie a video OSV - kreativita 

 

VV-9-1-04 

▪ hodnotí účinky vlastního osobitého vyjádření a porovnává je 

s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření 

▪ Průběžné hodnocení vlastních prací 

▪ Srovnávání jejich účinků s jinými obrazně 

vizuálními vyjádřeními 

 

VV-9-1-07 
▪ ověřuje si sociálně komunikační účinky samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

▪ Hledání vhodné prezentace  

VV-9-1-07 

▪ porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim 

s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 

svých hodnotových soudů 

▪ Při práci s uměleckým dílem hledají pojmenovávají 

základní obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy, 

porovnávají rozdíly výtvarných vyjádření 

(abstraktní, popisné, alegorické, symbolické atd.) 

 

VV-9-1-06 

▪ rozlišuje obsah vizuálně obrazných vyjádření uměleckých 

projevů minulosti i současnosti, vychází ze svých znalostí 

historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

▪ Práce s uměleckým dílem druhé poloviny 19. a 20. 

století 

▪ Seznamuje se s hlavními současnými trendy 

výtvarného umění 

▪ Práce s internetem 

VMEGS - 

objevujeme Evropu 

a svět 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.18  Tělesná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• 1. - 5. ročník - 2 hodiny 

• 6. - 7. ročník - 3 hodiny 

• 8. - 9. ročník - 2 hodiny 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků v problematice zdraví. Podporuje u 

žáků kladný vztah ke sportovním aktivitám, rozvoj pohybových schopností a dovedností, 

vytváření návyků zdravého životního stylu, dodržování sportovní etiky, pravidel a jednání fair 

- play. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a 

výběrové. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání 

prožitek z pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně umocňuje kvalitu prožitku.  

3. Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá v prostorech určených pro tělesnou výchovu – tělocvična, sportovní hala – a 

v terénu. Na druhém stupni jsou žáci rozděleni do skupin podle pohlaví. Konkrétní organizace 

vyplývá z charakteru jednotlivých pohybových aktivit. Některá témata jsou realizovaná formou 

týdenních kurzů – např. lyžařský kurz v 7. ročníku – nebo jednodenních akcí – turistický den, 

školní výlety. 

4. Začlenění průřezových témat 

• 1. – 9. ročník – OSV 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz. tabulka průřezových témat 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

 posuzování vlastního pokroku při pohybových aktivitách 

 efektivnímu využívání a uplatňování teoretických znalostí (např. pravidel, teoretických 

postupů, strategií) při pohybové činnosti  

 efektivnímu získávání poznatků z dalších zdrojů (např. sledování sportovních utkání) 
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 učení se ve vztazích a souvislostech 

 uvědomělému plánování a sebehodnocení pohybové činnosti 

Kompetence k řešení problémů 

Vedeme žáky k: 

 uplatňování získaných praktických pohybových dovedností a teoretických znalostí 

k řešení problémů 

 samostatnému řešení všech herních situací v souladu s pravidly jednotlivých sportů 

Kompetence komunikativní 

Vedeme žáky k: 

 porozumění a aktivnímu používání sportovní terminologie a názvosloví 

 aktivní komunikaci všech členů týmu (družstva) 

Kompetence sociální a personální  

Vedeme žáky k: 

 účinnému zapojení se v týmu (skupině) 

 respektování výkonů, schopností a dovedností druhých  

 dodržování sportovní etiky, pravidel fair – play 

 přijímání různých rolí v týmu (družstvu)  

 ovládání svých emocí, k posilování sebedůvěry 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky k: 

 dodržování pravidel BOZP při všech sportovních aktivitách a ve všech prostředích 

 bezpečnému používání veškerého sportovního vybavení a zařízení 

Kompetence digitální 

 Vedeme žáky k: 

 respektování společných pravidel při práci s počítačem, tabletem, mobilním telefonem 
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 rozpoznávání jednání a chování v digitálním světě, která nelze tolerovat 

 respektování autorských práv při využívání obrázků, videí, informací 

 vyhledávání informací a dat k učivu o sportech i sportovcích, OH 

 využívání mobilních technologií k pořizování záznamů, fotografií z hodin TV 

 využívání aplikací, které měří a zaznamenávají fyziologické funkce v průběhu 

pohybové aktivity 
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Vzdělávací obsah: 

1. stupeň 

Tělesná výchova 

Očekávané výstupy - 1. období 

Žák: 

TV-3-1-01 spojuje každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce, nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 

známých prostorech školy 

TV-3-1-05 reaguje na základní povely a pokyny k osvojované činnosti a její organizaci 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení 

úrovně své zdatnosti 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnostního chování v běžném sportovním 

prostředí: adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 

k vlastnímu provedení pohybové činnosti 
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TV-5-1-06 jedná v duchu fair-play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné 

přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 

pohybových činnostech opačné pohlaví 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí 

podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích a pohybových aktivitách a sportovních 

akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získává potřebné informace 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti  

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a bezpečnosti  
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  1. STUPEŇ 1. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-3-1-01 

Žák: 

▪ je veden k pravidelné pohybové činnosti 1.1. 

▪ poznává pohybový režim, délku a intenzitu pohybu 

1.1. 

▪ je veden k pravidelné přípravě před pohybovou 

činností, uklidnění a protažení po zátěži 1.1. 

 

 

▪ Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu.  

▪ Příprava před pohybovou činností, uklidnění po 

zátěži, napínací a protahovací cvičení. 

OSV – Sociální rozvoj 

- Kooperace a 

kompetice. 

Morální rozvoj- 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Osobnostní rozvoj- 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

TV-3-1-02 

▪ zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

některé jednoduché pohybové činnosti jednotlivce 

1.2. 

▪ jednoduché pohybové činnosti jednotlivce provádí i 

ve skupině 1.2. 

▪ Pohybové hry pro rozvoj rychlosti, obratnosti, 

koordinace pohybu s využitím netradičního náčiní. 

▪ Základy gymnastiky- průpravná cvičení. 

▪ Kondiční cvičení s hudbou, základy estetického 

pohybu. 

 

TV-3-1-03 

▪ poznává pravidla jednoduchých týmových 

pohybových činností a soutěží 1.3. 

▪ Hry pro rozvoj rychlosti, obratnosti, koordinace 

pohybu. 

▪ Soutěže družstev. 

 

TV-3-1-04 

▪ seznamuje se se základy hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve známých prostorách školy 

1.4. 

 

▪ Hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 

obutí pro pohybové aktivity. 

▪ Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek, první pomoc v podmínkách TV. 

 

TV-3-1-05 

▪ seznamuje se s organizací hodin TV. soutěží, 

týmových her 

▪ seznamuje se se základními povely 1.5. 

▪ Základní organizace hodin TV- nástupy, základní 

povely, základní pravidla jednoduchých her. 
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  1. STUPEŇ 2. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-3-1-01 

Žák: 

▪ usiluje o každodenní pohybovou aktivitu 1.1. 

▪ seznamuje se s vlivem pohybu na zdraví člověka 1.1. 

 

 

▪ Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu.  

▪ Příprava před pohybovou činností, uklidnění po 

zátěži, napínací a protahovací cvičení. 

OSV- Sociální 

rozvoj –  

Kooperace a 

kompetice 

OSV - Morální 

rozvoj- Hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

TV-3-1-02 

▪ zvládá v souladu s pohybovými předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce i ve skupině 1.2. 

 

▪ Pohybové hry pro rozvoj rychlosti, obratnosti, 

koordinace pohybu s využitím dostupného nářadí a 

náčiní. 

▪ Základy gymnastiky- průpravná cvičení, akrobacie 

▪ Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 

doprovodem, jednoduché tance. 

 

OSV - Osobnostní 

rozvoj- Seberegulace 

a sebeorganizace 

TV-3-1-03 

▪ dodržuje pravidla týmových soutěží 1.3. 

▪ aktivně se zapojuje do týmových soutěží 1.3. 

▪ Hry pro rozvoj rychlosti, obratnosti, koordinace 

pohybu. 

▪ Soutěže družstev. 

 

 

TV-3-1-04 

▪ dodržuje zásady bezpečnosti 1.4. 

▪ pod odborným vedením uplatňuje zásady hygieny při 

pohybových činnostech ve známých prostorech školy 1.4. 

▪ Hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 

obutí pro pohybové aktivity. 

▪ Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek, první pomoc v podmínkách TV. 
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TV-3-1-05 

▪ reaguje na základní pokyny a povely 1.5. 

▪ chápe a rozumí organizaci hodin TV, soutěží, týmových 

her 1.5. 

▪ Základní organizace hodin TV- nástupy, základní 

povely, základní pravidla jednoduchých her. 
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  1. STUPEŇ 3. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-3-1-01 

Žák: 

▪ chápe souvislosti mezi tělesným pohybem a zdravím 

člověka 1.1. 

▪ aktivně se zapojuje do všech nabízených pohybových 

činností 1.1. 

 

 

▪ Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu.  

▪ Příprava před pohybovou činností, uklidnění po 

zátěži, napínací a protahovací cvičení. 

OSV- Sociální 

rozvoj –  

Kooperace a 

kompetice. 

OSV - Morální 

rozvoj- Hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

OSV - Osobnostní 

rozvoj- Seberegulace 

a sebeorganizace 

TV-3-1-02 

▪ usiluje o zlepšení pohybových činností jednotlivce i 

skupiny 1.2. 

▪ adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní 

plavecké dovednosti 2. 11 

 

▪ Pohybové hry pro rozvoj rychlosti, obratnosti, 

koordinace pohybu s využitím dostupného nářadí 

náčiní. 

▪ Základy gymnastiky- průpravná cvičení, akrobacie, 

akrobatické cvičení na náčiní. 

▪ Kondiční cvičení s hudbou, základy estetického 

pohybu, jednoduché tance. 

▪ Plavání 

▪ Poznámka: Plavání 20 hodin výuky  

o 1krát týdně.  

o Využití bazénu v Plzni. 

 

TV-3-1-03 

▪ chápe a uplatňuje pravidla při týmových aktivitách i 

soutěžích 1.3. 

 

▪ Hry pro rozvoj rychlosti, obratnosti, koordinace 

pohybu. 

▪ Soutěže družstev. 

▪ Základy sportovních her- manipulace s míčem, 

průpravné hry. 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-3-1-04 

▪ dodržuje zásady bezpečnosti 1.4. 

▪ pod odborným vedením uplatňuje zásady hygieny při 

pohybových činnostech ve známých prostorech školy 1.4. 

▪ Hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 

obutí pro pohybové aktivity. 

▪ Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek, první pomoc v podmínkách TV. 

 

TV-3-1-05 

▪ reaguje na základní pokyny a povely 1.5. 

▪ chápe a rozumí organizaci hodin TV, soutěží, týmových 

her 1.5. 

▪ Základní organizace hodin TV- nástupy, základní 

povely, základní pravidla jednoduchých týmových 

her a soutěží. 
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  1. STUPEŇ 4. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-5-1-01 

Žák: 

▪ podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

2.1. 

▪ uplatňuje kondičně zaměřené činnosti 2.1. 

 

▪ Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace pohybu. 

 
OSV- Sociální 

rozvoj –  
Kooperace a 

kompetice 

 
OSV - Morální 

rozvoj- Hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

 
OSV - Osobnostní 

rozvoj- Seberegulace 

a sebeorganizace 

TV-5-1-02 

▪ uvědomuje si vlastní svalové oslabení 2.2. 

▪ je upozorňován na konkrétní příklady jednostranné 

zátěže 2.2. 

▪ Správné držení těla, správné zvedání zátěže: 

průpravná kompenzační, relaxační cvičení. 

 

TV-5-1-03 

▪ zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti 2.3. 

▪ zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky záchrany a bezpečnosti 2. 11 

▪ Pohybové hry pro rozvoj rychlosti, vytrvalosti, 

síly, pohyblivosti, koordinace pohybu. 

▪ Plavání  

▪ Poznámka: Plavání 20 hodin výuky  

o 1krát týdně.  

o Využití bazénu v Plzni 

 

 

TV-5-1-04 

▪ uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnostního chování 

v běžném sportovním prostředí: adekvátně reaguje 

v situaci úrazu spolužáka 2.4. 

▪ Hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 

obutí pro pohybové aktivity. 
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 ▪ Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek, první pomoc v podmínkách TV. 

TV-5-1-05 

▪ dokáže poznat základní chyby spolužáka při pohybových 

činnostech 2.5. 

▪ reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové 

činnosti 2.5. 

 

▪ Gymnastika- akrobacie, cvičení s náčiním a na 

nářadí. 

▪ Základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod 

míčkem. 

▪ Sportovní hry – manipulace s míčem, průpravné 

hry, zjednodušená pravidla sportovních her. 

 

TV-5-1-06 

▪ jedná v duchu fair-play, dodržuje pravidla her a soutěží, 

pozná zjevné přestupky proti pravidlům 2.6. 

 

▪ Zásady jednání a chování při sportovních hrách a 

soutěžích. 

▪ Zásady jednání fair- play. 

 

TV-5-1-07 

▪ reaguje na základní tělocvičné názvosloví 2.7. 

▪ cvičí podle jednoduchého nákresu 2.7. 

▪ Používání základní komunikace v TV- základní 

tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené povely a signály. 

 

TV-5-1-08 ▪ zapojuje se do organizace soutěží na úrovni třídy 2.8. ▪ Vybíjená   

TV-5-1-09 ▪ pomáhá při měření základních pohybových výkonů 2.9. ▪ Měření výkonů, základní pohybové testy.  

TV-5-1-10 
▪ sleduje informační zdroje o pohybových aktivitách a 

sportovních akcích ve škole 2.10. 

▪ Informace o pohybových činnostech.  
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  1. STUPEŇ 5. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-5-1-01 

Žák: 

▪ podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

2.1. 

▪ usiluje o zlepšení své kondice a projevuje přiměřenou 

samostatnost 2.1. 

 

▪ Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace pohybu. 

OSV- Sociální 

rozvoj –  

Kooperace a 

kompetice 

OSV - Morální 

rozvoj- Hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

OSV - Osobnostní 

rozvoj- Seberegulace 

a sebeorganizace 

TV-5-1-02 

▪ chápe podstatu jednostranné zátěže 2.2. 

▪ při vhodných pohybových aktivitách se snaží korigovat 

jednostrannou zátěž a vlastní svalová oslabení 2.2. 

▪ Správné držení těla, správné zvedání zátěže: 

průpravná kompenzační, relaxační cvičení. 

 

TV-5-1-03 
▪ vytváří varianty osvojených pohybových her 2.3. 

 

▪ Pohybové hry pro rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace pohybu. 

 

TV-5-1-04 

▪ uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnostního chování 

v běžném sportovním prostředí: adekvátně reaguje 

v situaci úrazu spolužáka 2.4. 

 

▪ Hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a 

obutí pro pohybové aktivity. 

▪ Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek, první pomoc v podmínkách TV. 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-5-1-05 

▪ zhodnotí kvalitu provedení pohybové činnosti spolužáka 

2.5. 

▪ reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové 

činnosti 2.5. 

▪ Gymnastika- akrobacie, cvičení s náčiním a na 

nářadí. 

▪ Základy atletiky- rychlý běh, skok do dálky, hod 

míčkem. 

▪ Sportovní hry – manipulace s míčem, pálkou, 

průpravné hry, zjednodušená pravidla sportovních 

her.  

▪ Spolupráce ve hře, utkání podle zjednodušených 

pravidel. 

 

TV-5-1-06 

▪ adekvátně reaguje na zjevné přestupky 2.6. 

▪ respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 

2.6. 

 

▪ Zásady jednání a chování při sportovních hrách a 

soutěžích. 

▪ Zásady jednání fair- play. Olympijské symboly. 

 

TV-5-1-07 

▪ užívá při pohybových činnostech základní tělocvičná 

názvosloví 2.7. 

▪ cvičí podle jednoduchého popisu 2.7. 

▪ Používání základní komunikace v TV- základní 

tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené povely a signály. 

 

TV-5-1-08 
▪ zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 

úrovni třídy 2.8. 

▪ Vybíjená  

TV-5-1-09 

▪ změří výkony a porovná je s předcházejícími výsledky 

2.9. 

 

▪ Měření výkonů: skok do dálky, hod míčkem, běh - 

vytrvalostní, rychlý. 

 

TV-5-1-10 

▪ sleduje informační zdroje o pohybových aktivitách a 

sportovních akcích ve škole i v místě bydliště a 

samostatně získává potřebné informace 2.10. 

▪ Informace o pohybových činnostech. 
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Vzdělávací obsah: 

2. stupeň 

Tělesná výchova 

 

1. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

TV-9-1-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře 

novin a časopisů, uživatele internetu 

TV-9-1-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky, čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochrana 

přírody při sportu 

TV-9-1-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

TV-9-1-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 

diváka, organizátora 

TV-9-1-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

TV-9-1-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce 

na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

TV-9-1-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na 

jejich prezentaci 

 

2. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, v soutěži, při rekreačních činnostech 
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a 

jejich možné příčiny 

3. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

TV-9-3-01 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové 

činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

TV-9-3-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti: z nabídky zvolí vhodný rozvojový 

program 

TV-9-3-03 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností – zatěžovanými svaly 

TV-9-3-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 

upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší  

TV-9-3-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim 

svou činnost 
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  2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-9-1-01 

Žák: 

▪ užívá názvosloví na úrovni cvičence 

 

 

 

▪ Pojmy: odvozené cvičební polohy, postoje a 

pohyby částí těla ve shodě s osvojovanými 

cvičebními tvary. 

OSV- Sociální 

rozvoj – Poznávání 

lidí 

Kooperace a 

kompetice 
 

Morální rozvoj- 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika  
 

Osobnostní rozvoj- 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

TV-9-1-02 
▪ seznamuje se s myšlenkami olympismu 

 

▪ Třídní turnaje v atletických disciplínách, ve 

sportovních hrách. 

 

TV-9-1-03 
▪ seznamuje se se základy taktiky 

▪ dodržuje základy a pravidla týmových sportů 

▪ Seznámení s pravidly a taktikou vybíjené a 

přehazované. 

 

TV-9-1-04 
▪ pod odborným vedením je schopen řídit hru (pozice 

rozhodčího) 

▪ Základní pravidla pro pozici rozhodčího ve 

vybíjené, přehazované.  

 

TV-9-1-05 
▪ sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony své a 

ostatních hráčů 

  

TV-9-1-06 
▪ zorganizuje v týmu jednoduché turnaje na úrovni třídy ▪ Třídní turnaje  

▪ Vybíjená, přehazovaná 

 

TV-9-1-07 
▪ seznamuje se s pravidly měření sportovních výkonů a 

vyhodnocování pohybových dovedností 

▪ Měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností. 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

GYMNASTIKA 

TV-9-2-01 

Žák: 

▪ v souladu s individuálními předpoklady zvládá bez 

dopomoci základní gymnastické prvky 

▪ základní gymnastické prvky spojí do předem určené 

jednoduché sestavy 

▪ seznamuje se se způsoby záchrany 

▪ podle cvičitele je schopen opakovat základní prvky 

aerobiku (dívky)  

▪ používá správnou techniku základních kroků 

aerobiku (dívky) 

 

▪ Gymnastika 

▪ Základní gymnastické prvky 

▪ prostná, přeskoky, hrazda, kladinka. 

▪ Aerobik - dívky 

▪ Základní prvky aerobiku, cvičení při hudbě. 

 

ATLETIKA 

TV-9-2-01 

Žák: 

▪ zvládá podle svých předpokladů průpravná cvičení a 

jednotlivé fáze dané atletické disciplíny 

▪ pochopí princip nízkého startu ( z bloků) 

▪ zvládá šlapaný běh 

▪ zvládá švihový běh 

▪ zvládá izolovaně podle svých předpokladů rozběh, 

odraz, doskok 

▪ zvládá podle svých předpokladů odhodové postavení, 

rozběh, vlastní odhod 

▪ zvládá podle svých předpokladů průpravná cvičení 

skoku vysokého  

▪ seznamuje se se základními atletickými pravidly 

 

 

▪ Atletika 

▪ Běhy – průpravná běžecká cvičení, běžecká 

abeceda. 

 

▪ Skok daleký- průpravná cvičení.  

▪ Hody- průpravná cvičení. 

▪ Skok vysoký- průpravná cvičení, rozběhy, odrazy. 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

SPORTOVNÍ HRY 

TV-9-2-01 

Žák: 

▪ zvládá základní herní činnost jednotlivce 

▪ aktivně se zapojí do průpravné hry podle upravených 

pravidel 

▪ seznamuje se s pravidly dané sportovní hry 

 

▪ Sportovní hry 

▪ Základy herních systémů – průpravné hry, 

přehazovaná, basketball, házená, 

▪ fotbal- hoši. 

 

NETRADIČNÍ HRY 

TV-9-2-01 

▪ zvládá a uskutečňuje upravená pravidla netradičních 

her 

▪ zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

pohybové dovednosti uplatňované v netradičních hrách 

▪ zvládá přesun s mírnou zátěží, pobyt v neznámém 

prostředí, dodržuje pravidla chování a pobytu v přírodě 

▪ Netradiční hry fresbee, softbal, ringo, stolní tenis- 

průpravné hry. 

 

▪ Jednodenní a více denní školní výlety 

▪ Turistické dny. 

 

TV-9-3-01 

▪ uvědomuje si význam pohybu pro zdraví 

▪ vytváří si pohybový režim 

▪ Zdraví 

▪ Bezpečnost a zásady hygieny při pohybových 

činnostech. Význam pohybu pro zdraví.  

▪ Zdravotní cvičení – korekce vadného držení těla. 

 

TV-9-3-02 

▪ usiluje o zlepšení své kondice, tělesné zdatnosti 

▪ orientuje se v nabídce volnočasových pohybových 

aktivit, vybírá si vhodnou aktivitu dle zájmu 

▪ Informace o pohybových činnostech. 

▪ Zájmové kroužky – basketbal, stolní tenis, florbal, 

fotbal, aerobik. 

 

TV-9-3-03 

▪ uvědomí si princip a nezbytnost zahřátí organismu a 

protažení svalů před a po zátěž 

▪ pod odborným vedením provede rozcvičení  

▪ Zahřátí organismu před výkonem. 

▪ Protažení namáhaných svalů po výkonu. 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-9-3-05 

▪ uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost 

▪ Bezpečnost při pohybových činnostech. 

▪ Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru.  

▪ Školní výlety do přírody. 

 

TV-9-3-04 

TV-9-2-02 

▪ je informován o nebezpečnosti provádění sportovních 

aktivit při zvýšených limitech znečištěného ovzduší 

▪ aktivně je veden a upozorňován na správné provedení 

osvojované pohybové činnosti 
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  2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-9-1-01 

Žák: 

▪ se orientuje ve sportovních termínech a názvech na úrovni 

cvičence 1.1. 

 

 

▪ Sportovní nářadí a náčiní, tělocvičné názvosloví. 

 

OSV- Sociální 

rozvoj –  

Kooperace a 

kompetice. 

 

Morální rozvoj- 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika  

 

Osobnostní rozvoj- 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

TV-9-1-02 

▪ naplňuje ve školních podmínkách a dodržuje základní 

olympijské myšlenky 1.2. 

 

▪ Třídní turnaje v atletických disciplínách, ve 

sportovních hrách. 

 

TV-9-1-03 
▪ dohodne se na taktice 1.3. 

▪ dodržuje základy a pravidla týmových sportů 1.3. 

▪ Průpravné hry pro rozvíjení taktiky ve sportovních 

hrách. 

 

TV-9-1-04 
▪ rozvíjí dovednosti rozhodčího 1.4. ▪ Základní pravidla pro pozici rozhodčího v 

přehazované, florbalu, basketbalu, fotbalu - chlapci.  

 

TV-9-1-05 
▪ eviduje a porovnává pohybové činnosti a výkony své a 

ostatních spoluhráčů 1.5. 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-9-1-06 
▪ zorganizuje samostatně jednoduchou soutěž na úrovni třídy 

1.6. 

▪ Vybíjená, přehazovaná.  

TV-9-1-07 
▪ je schopen změřit sportovní výkony a posoudit pohybové 

aktivity 1.7. 

▪ Měření atletických disciplín.  

GYMNASTIKA 

TV-9-2-01 

 

Žák: 

▪ v souladu s individuálními předpoklady zvládá s dopomocí 

obtížnější gymnastické prvky 2.1. 

▪ základní gymnastické prvky spojí do předem určené 

jednoduché sestavy 2.1. 

▪ je schopen poskytnout záchranu 2.1. 

▪ podle cvičitele opakuje základní vazby aerobiku (dívky) 

2.1. 

▪ používá správnou techniku základních kroků (dívky) 2.1. 

 

 

▪ Gymnastika 

▪ Obtížnější gymnastické prvky s dopomocí – 

trampolína, kladinka, hrazda, kruhy, přeskok. 

 

▪ Aerobik – dívky cvičení s hudbou jednoduché 

sestavy 

 

ATLETIKA 

TV-9-2-01 

 

Žák: 

▪ zvládá podle svých individuálních schopností základní fáze 

dané atletické disciplíny, rozběh, odraz, let, dopad 2.1. 

▪ plynule naváže a spojí jednotlivé fáze dané atletické 

disciplíny 2.1. 

▪ seznamuje se se základními atletickými pravidly 2.1. 

 

▪ Atletika 

▪ Běh- průpravná běžecká cvičení, běžecká abeceda, 

nízké starty, polovysoké starty, sprint, vytrvalostní 

běh,  

▪ Skok do dálky 

▪ Hod- s rozběhem, kriketový míček 

▪ Skok vysoký- průpravná cvičení, rozběh, odraz, 

let, dopad – průpravná cvičení. 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

SPORTOVNÍ HRY 

TV-9-2-01 

 

Žák: 

▪ zvládá základní herní kombinace 2.1. 

▪ hraje hru podle upravených pravidel 2.1. 

▪ Sportovní hry 

▪ Florbal, basketbal, volejbal, 

▪ fotbal - hoši 

 

LYŽOVÁNÍ 

TV-9-2-01 

 

Žák: 

▪ uvede rozdíly mezi běžeckým lyžováním, sjezdovým 

lyžováním a snowboardingem 2.1. 

▪ zvládá základní techniku sjezdu na lyžích, jízdy na vleku 

2.1. 

▪ dodržuje zásady bezpečnosti a organizace při pobytu na 

horách 2.1. 

 

▪ Lyžování 

▪ Poznámka:  

o Forma týdenního kurzu  

o Dle podmínek – základy jízdy na 

bruslích. 

 

NETRADIČNÍ HRY 

TV-9-2-01 

 

Žák. 

▪ zvládá a uskutečňuje upravená pravidla netradičních her 

2.1. 

▪ zvládá v souladu s individuálními předpoklady pohybové 

dovednosti uplatňované v netradičních hrách 2.1. 

▪ zvládá přesun s mírnou zátěží, pobyt v neznámém 

prostředí, dodržuje pravidla chování a pobytu v přírodě 2.1. 

 

▪ Netradiční hry, fresbee, ringo, softbal, stolní 

tenis- upravená pravidla. 

 

▪ Jednodenní a více denní školní výlety 

▪ Turistické dny 

 

TV-9-3-01 

▪ uvědomuje si význam pohybu pro zdraví 3.1 

▪ vytváří si pohybový režim 3.1. 

▪ Hygiena při TV(hygiena pohybových činností a 

cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí) 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-9-3-02 

▪ usiluje o zlepšení své kondice, tělesné zdatnosti 3.2. 

▪ orientuje se v nabídce volnočasových pohybových aktivit, 

vybírá si vhodnou aktivitu dle zájmu 3.2. 

▪ Informace o pohybových činnostech. 

▪ Zájmové kroužky – basketbal, stolní tenis, 

florbal, fotbal, aerobik. 

 

TV-9-3-03 

▪ navrhuje cviky a aktivity vhodné jako příprava organismu 

na fyzickou zátěž 3.3. 

 

▪ Rozcvičení před fyzickou zátěží a po zátěži 

▪ Zahřátí, protahování, posilování, uvolňování 

potřebných svalů. 

 

TV-9-3-05 

▪ uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá 

možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 3.5. 

▪ Bezpečnost při pohybových činnostech. 

▪ Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru.  

▪ Školní výlety do přírody. 

 

TV-9-3-04 
▪ upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 

ovzduší 3.4. 

  

TV-9-2-02 

 

▪ aktivně je veden a upozorňován na správné provedení 

osvojované pohybové činnosti, na nedostatky v provedení 

osvojované pohybové činnosti a na jejich příčiny 2.2. 
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  2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 

 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-9-1-01 

 

Žák: 

▪ se orientuje ve sportovních termínech a názvech na úrovni 

čtenáře internetu 

 

▪ Sportovní nářadí a náčiní, tělocvičné názvosloví, 

vyhledávání informací se sportovní tématikou. 

OSV- Sociální 

rozvoj – Kooperace 

a kompetice. 

 

Morální rozvoj- 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika  

 

Osobnostní rozvoj- 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

TV-9-1-02 ▪ naplňuje a dodržuje základní olympijské myšlenky 
▪ Školní turnaje ve sportovních hrách a atletických 

disciplínách.  

 

TV-9-1-03 
▪ samostatně navrhuje a dodržuje taktiku vedoucí 

k úspěchu družstva 

▪ Kolektivní sportovní průpravné hry vedoucí 

k rozvoji herní taktiky. 

 

TV-9-1-04 ▪ zvládá roli rozhodčího ▪ Turnaje ve sportovních hrách na úrovni školy.  

TV-9-1-05 
▪ vyhodnocuje individuální výkon a zapojení se do 

pohybové činnosti 
 

 

TV-9-1-06 ▪ zorganizuje v týmu jednoduchou soutěž na úrovni školy 
▪ Atletický přebor na úrovni školy 

▪ Turnaje ve sportovních hrách (florbal, volejbal). 

 

TV-9-1-07 

▪ zpracuje a prezentuje naměřená data a výsledky 

pohybových aktivit 

 

▪ Měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností- měření, evidence, vyhodnocení. 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

GYMNASTIKA 

TV-9-2-01 

 

Žák: 

▪ v souladu s individuálními předpoklady zvládá 

s dopomocí obtížnější gymnastické prvky 

▪ poskytuje záchranu 

▪ je schopen sestavit vlastní gymnastickou sestavu 

▪ podle cvičitele opakuje sestavy aerobiku (dívky) 

▪ používá správnou techniku všech užívaných prvků 

aerobiku (dívky) 

 

 

▪ Gymnastika náročnější prvky. 

▪ Prostná, přeskoky, hrazda, kruhy, trampolína. 

▪ Vše prováděno s dopomocí a se záchranou. 

▪ Aerobik - dívky 

 

ATLETIKA 

TV-9-2-01 

 

Žák: 

▪ podle svých předpokladů zlepšuje úroveň fyzických 

výkonů 

▪ podle svých předpokladů zlepšuje techniku disciplíny 

▪ zvládá podle svých individuálních schopností základní 

fáze dané atletické disciplíny, rozběh, odraz, let, dopad 

▪ zvládá průpravné techniky pro vrhy uplatňuje základní 

atletická pravidla 

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY 

TV-9-2-01 

 

Žák: 

▪ chápe význam hráčských rolí 

▪ seznamuje se z hráčskými rolemi 

▪ Sportovní hry 

▪ Florbal, basketbal, volejbal, 

▪ Fotbal - hoši 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

NETRADIČNÍ HRY 

TV-9-2-01 

 

Žák: 

▪ zvládá a uskutečňuje upravená pravidla netradičních her 

2.1. 

▪ zvládá v souladu s individuálními předpoklady pohybové 

dovednosti uplatňované v netradičních hrách 2.1.  

▪ zvládá přesun s mírnou zátěží, pobyt v neznámém 

prostředí, dodržuje pravidla chování a pobytu v přírodě 

2.1. 

 

▪ Netradiční hry fresbee, ringo, softbal, stolní tenis 

– upravená pravidla. 

▪ Jednodenní a více denní školní výlety. 

▪ Turistické dny. 

 

TV-9-3-01 

 

▪ upravuje svůj pohybový režim podle daného účelu 3.1. 

▪ dodržuje pravidelný pohybový režim 3.1. 

▪ Hygiena při TV (hygiena pohybových činností a 

cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí) 
 

TV-9-3-02 

▪ usiluje o zlepšení své kondice, tělesné zdatnosti 3.2. 

▪ orientuje se v nabídce volnočasových pohybových aktivit, 

vybírá si vhodnou aktivitu dle zájmu 3.2. 

▪ Průpravná, kompenzační, vyrovnávací relaxační a 

jiná zdravotně zaměřená cvičení. 

▪ Informace o pohybových činnostech. 

▪ Zájmové kroužky – basketbal, stolní tenis, florbal, 

fotbal, aerobik 

 

TV-9-3-03 
▪ navrhuje cviky a aktivity vhodné jako příprava organismu 

na fyzickou zátěž 

▪ Rozcvičení před fyzickou zátěží a po zátěži. 

▪ Zahřátí, protahování, posilování, uvolňování 

potřebných svalů. 

 

TV-9-3-05 

▪ uplatňuje vhodné a bezpečné chování i méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu: 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost 

▪ Bezpečnost při pohybových činnostech. 

▪ Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru.  

▪ Školní výlety do přírody. 

 

TV-9-2-02 

 

▪ posuzuje provedení osvojované pohybové činnosti u 

spolužáků a označí nedostatky 
  

TV-9-3-04 

 

▪ upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 

znečištění ovzduší 
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  2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 

 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TV-9-1-01 

 

Žák: 

▪ je schopen objasnit názvy a termíny v tělesné výchově 

 

▪ Komunikace v TV (názvosloví osvojených 

činností smluvené povely, základy grafického 

zápisu pohybu). 

OSV- Sociální 

rozvoj –  

Kooperace a 

kompetice. 

 

Morální rozvoj- 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika  

 

Osobnostní rozvoj- 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

TV-9-1-02 
▪ naplňuje a dodržuje základní olympijské myšlenky 

 

▪ Turnaje v atletických disciplínách a sportovních 

hrách. 

 

TV-9-1-03 
▪ samostatně navrhuje a dodržuje taktiku vedoucí 

k úspěchu družstva 

▪ Sportovní hry – florbal, volejbal, basketbal, fotbal 

– hoši. 

 

TV-9-1-04 
▪ zvládá roli rozhodčího ▪ Rozhodování (pozice rozhodčí) při turnajích ve 

sportovních hrách. 

 

TV-9-1-05 
▪ vyhodnocuje individuální výkon a zapojení se do 

pohybové činnosti 

  

TV-9-1-06 
▪ zorganizuje v týmu jednoduchou soutěž na úrovni školy 

▪ spolurozhoduje a vyhodnocuje soutěž 

▪ Atletické přebory pro žáky prvního stupně.  

TV-9-1-07 
▪ zpracuje a prezentuje naměřená data a výsledky 

pohybových aktivit 

▪ Měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností- měření, evidence, vyhodnocení. 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

GYMNASTIKA 

TV-9-2-01 

 

Žák: 

▪ v souladu s individuálními předpoklady zvládá 

s dopomocí obtížnější gymnastické prvky 

▪ je schopen poskytnout záchranu a dopomoc 

▪ je schopen sestavit vlastní gymnastickou sestavu 

▪ zvládá v roli cvičitele základní prvky aerobiku (dívky) 

▪ používá správnou techniku všech užívaných prvků 

aerobiku (dívky) 

 

 

▪ Gymnastika – zdokonalování obtížných cviků 

prostná, přeskok, trampolína, kruhy, hrazda. 

▪ Vzájemná dopomoc a záchrana. 

▪ Průpravná cvičení, zapojení žáků do řízení a 

samostatného hodnocení kvality. 

▪ Aerobik – dívky (vlastní jednoduché sestavy). 

 

ATLETIKA 

TV-9-2-01 

 

▪ podle svých předpokladů zlepšuje úroveň fyzických 

výkonů  

▪ podle svých předpokladů zlepšuje techniku disciplíny 

▪ zvládá podle svých individuálních schopností základní 

fáze dané atletické disciplíny, rozběh, odraz, let, dopad 

▪ zvládá průpravné techniky pro vrhy 

▪ uplatňuje základní atletická pravidla 

 

▪ Atletika  

▪ Běh- vytrvalý, sprint, běh v terénu, start nízký, 

start polovysoký. 

▪ Skok do dálky. 

▪ Hody. 

▪ Skok vysoký - nůžky, flop. 

▪ Vrhy – vrh koulí průpravná cvičení. 

▪ Základní pravidla atletických soutěží, 

rozhodování o umístění ve skocích, hodech. 

 

 

SPORTOVNÍ HRY 

 

TV-9-2-01 

 

▪ chápe význam hráčských rolí 

▪ plní hráčské role 

 

▪ Sportovní hry - Florbal, basketbal, volejbal, 

fotbal 

 



Tělesná výchova 9. ročník 

 

 357 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

NETRADIČNÍ HRY 

TV-9-2-01 

 

▪ zvládá a uskutečňuje upravená pravidla netradičních her 

▪ zvládá v souladu s individuálními předpoklady pohybové 

dovednosti uplatňované v netradičních hrách 

▪ zvládá přesun s mírnou zátěží, pobyt v neznámém 

prostředí, dodržuje pravidla chování a pobytu v přírodě 

 

▪ Netradiční hry fresbee, ringo, softbal, stolní tenis 

- upravená pravidla 

▪ Jednodenní a více denní školní výlety, 

▪ turistické dny. 

 

TV-9-3-01 

 

▪ upravuje svůj pohybový režim podle daného účelu 

▪ dodržuje pravidelný pohybový režim 

▪ Průpravná, kompenzační, vyrovnávací relaxační 

a jiná zdravotně zaměřená cvičení. 

 

TV-9-3-02 

▪ usiluje o zlepšení své kondice, tělesné zdatnosti 

▪ orientuje se v nabídce volnočasových pohybových aktivit, 

vybírá si vhodnou aktivitu dle zájmu 

▪ Nabídka sportovních zájmových kroužků 

(basketbal, florbal, fotbal, stolní tenis, aerobik ) 

 

TV-9-3-03 

▪ samostatně se připraví na fyzickou zátěž 

▪ vybere vhodné cviky na zahřátí a protažení před fyzickou 

zátěží 

▪ Samostatné rozcvičení před fyzickou zátěží 

Zahřátí, protahování, posilování, uvolňování 

potřebných svalů. 

 

TV-9-3-05 

▪ uplatňuje vhodné a bezpečné chování i méně známém 

prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu: 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost 3.5. 

▪ Bezpečnost při pohybových činnostech. 

▪ Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru.  

▪ Školní výlety do přírody. 

 

TV-9-3-04 

TV-9-2-02 

 

▪ posuzuje provedení osvojované pohybové činnosti u 

spolužáků a u sebe, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

▪ upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 

znečištění ovzduší 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.19  Pracovní činnosti – 1. stupeň 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• Předmět pracovní činnosti je realizován v l. až 5. ročníku vždy l hodinu týdně. 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Předmět je rozdělen do 4 tematických okruhů: 

• Práce s drobným materiálem.  

• Konstrukční činnosti (montážní a demontážní) 

• Práce pěstitelské 

• Příprava pokrmů  

3. Organizační vymezení předmětu 

Vyučuje se v kmenových třídách i v terénu např. vycházky, sběr přírodnin. Žáci pracují 

samostatně, tam kde je to vhodné jsou rozděleni do skupin. Učí se pracovat s různými materiály 

a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit 

pracovní činnosti samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou vedeni k dodržování 

zásad bezpečnosti a hygieny práce. 

4. Začlenění průřezových témat 

• ročník – OSV, VMEGS 

• ročník - OSV 

• ročník – OSV 

• ročník – OSV 

• ročník – OSV, EV 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz tabulka průřezových témat 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

 žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí  

 učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 

 seznamují se s různými materiály a jejich využitím 
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 učitel vede žáky k vytrvalosti a samostatnosti při plnění zadaných úkolů 

 učitel sleduje pokrok jednotlivých žáků 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel vede žáky k tvořivé práci, k uplatňování vlastních nápadů 

 učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 žák je veden k tomu, nenechat se odradit neúspěchem 

 žáci promýšlení pracovní postupy při plnění zadaných úkolů 

Kompetence komunikativní 

 žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí, pomůcek a učí se 

popsat postup práce 

 žáci užívají správnou terminologii 

Kompetence sociální a personální 

 žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci a pomoci 

 žáci pracují ve skupině, učí se respektovat názory druhých, společně se snaží dosáhnout 

kvalitního výsledku 

 žáci jsou vedeni k ohleduplnosti 

Kompetence občanské 

 učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci 

 učitel vede žáky k odpovědnosti za kvalitu své práce 

 žáci jsou vedeni ke kritickému hodnocení své činnosti 

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence pracovní 

 žáci dodržují pravidla bezpečnosti a hygieny práce 

 žáci jsou vedeni k používání ochranných pomůcek  

 učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům 

pomáhá 
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Kompetence digitální 

 žáci respektují společná pravidla při práci s PC technikou 

 žáci získávají informace k péči o pokojové rostliny 

 žáci získávají informace pro práci na školním pozemku 

 žáci využívají digitální technologie ke zkvalitnění svých pracovních postupů-recepty, 

pracovní postupy, návody k práci se stavebnicí 

 žáci zaznamenávají výsledky své práce 
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Vzdělávací obsah: 

1. stupeň 

Pracovní činnosti 

1. PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák: 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních materiálů 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z daného materiálu 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiál 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu 

2. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

Očekávané výstupy – 1. období 

Žák: 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-02   dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 
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3. PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

Očekávané výstupy – 2. období  

žák 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 

pozorování 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

4. PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Očekávané výstupy – 1. období  

Žák: 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

Očekávané výstupy – 2. období 

Žák: 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce 

ČSP-5-4-05 poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
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  1. STUPEŇ 1. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

ČSP-3-1-01 

ČSP-3-1-02 

 

Žák: 

▪ umí navlékat, aranžovat, třídit přírodní materiál ČSP-3-

1-01 

▪ pracuje podle slovního návodu a předlohy ČSP-3-1-02 

▪ dodržuje bezpečnost a hygienu práce ČSP-3-1-02 

 

1. Práce s drobným materiálem-přírodniny 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

ČSP-3-1-01 

 

ČSP-3-1-02 

▪ dovede mačkat, trhat, stříhat, vystřihovat, překládat a 

lepit papír ČSP-3-1-01 

▪ umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru 

ČSP-3-1-01 

▪ určuje vlastnosti materiálů ČSP-3-1-02 

Práce s drobným materiálem-papír  

ČSP-3-1-01 
▪ dovede stříhat a nalepit textil ČSP3-1-01 

Práce s drobným materiálem-textil 
OSV – Osobnostní 

rozvoj - Kreativita 

ČSP-3-1-01 

 

▪ umí vymodelovat jednoduché prostorové tvary ČSP-3-

1-01 

▪ umí válet, stlačovat, ubírat ČSP-3-1-01 

Práce s drobným materiálem-modelovací hmota a 

keramická hlína 

 

ČSP-3-2-01 

▪ dovede sestavovat jednoduché stavebnicové prvky 

ČSP-3-2-01 

▪ vytváří jednoduché výrobky ČSP-3-2-01 

▪ umí výrobky demontovat ČSP-3-2-01 

2. Práce konstrukční 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČSP-3-3-02 

▪ zná základy péče o pokojové rostliny ČSP-3-3-02 

▪ poznává některá semena ČSP-3-3-02 

▪ seznámí se s pěstováním některých plodin (hrách, 

fazole)      ČSP-3-3-02 

3. Práce pěstitelské 

 

ČSP-3-4-02 

 

▪ chová se vhodně při stolování ČSP-3-4-02 
4. Příprava pokrmů 
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  1. STUPEŇ 2. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČSP-3-1-01 

ČSP-3-1-02 

 

Žák: 

▪ dovede navlékat, třídit, dotvářet a opracovávat ČSP-3-1-

01 

▪ pracuje podle slovního návodu a předlohy ČSP-3-1-02 

▪ dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce ČSP-3-1-

02 

1. Práce s drobným materiálem - přírodniny 

 

 

OSV – Osobnostní 

rozvoj - 

Seberegulace a 

sebeorganizace  

OSV – Osobnostní 

rozvoj Kreativita 

ČSP-3-1-01 

ČSP-3-1-02 

 

▪ umí trhat, stříhat, vystřihovat, překládat, skládat a lepit 

papír ČSP-3-1-01 

▪ umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru ČSP-

3-1-02 

▪ dbá na bezpečnost práce ČSP-3-1-02 

Práce s drobným materiálem – papír a karton 

 

ČSP-3-1-02 

 

▪ umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil ČSP-3-1-

02 

▪ naučí se přední a zadní steh ČSP-3-1-02 

▪ umí přišít knoflík ČSP-3-1-02 

▪ dbá na bezpečnost práce ČSP-3-1-02 

Práce s drobným materiálem - textil 

 

ČSP-3-1-01 

ČSP-3-1-02 

 

▪ pozná vlastnosti materiálů a porovnává je ČSP-3-1-01 

▪ umí hníst, válet, přidávat, ubírat, ohýbat ČSP-3-1-01 

▪ ovládá a používá některé pracovní nástroje ČSP-3-1-01 

▪ dodržuje bezpečnost a hygienu práce ČSP-3-1-02 

Práce s drobným materiálem - modelovací hmota a 

keramická hlína 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČSP-3-2-01 

ČSP-3-2-02 

 

▪ dovede sestavovat stavebnicové prvky ČSP-3-2-01  

▪ umí montovat a demontovat stavebnici ČSP-3-2-01 

▪ umí sestavovat jednoduchý model podle předlohy ČSP-

3-2-02 

2. Práce konstrukční 

 

 

ČSP-3-3-01 

ČSP-3-3-02 

 

▪ zná základy péče o pokojové rostliny ČSP-3-3-02 

▪ umí zasít semena ČSP-3-3-02 

▪ provádí pozorování ČSP-3-3-01 
3. Práce pěstitelské 

 

ČSP-3-4-01 

 

ČSP-3-4-02 

 

▪ zná základy správného stolování ČSP-3-4-02 

▪ chová se správně při jídle ČSP-3-4-02 

▪ připraví tabuli pro jednoduché stolování ČSP-3-4-01 
4. Příprava pokrmů 
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  1. STUPEŇ 3. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČSP-3-1-01 

ČSP-3-1-02 

Žák: 

▪ umí aranžovat, dotvářet ČSP-3-1-01 

▪ umí rozlišit přírodní a technický materiál a poznává jejich 

vlastnosti ČSP-3-1-01 

▪ vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 

tradičních i netradičních materiálů ČSP-3-1-01 

▪ modeluje tvary podle předlohy a fantazie ČSP-3-1-02 

▪ dodržuje bezpečnost a hygienu práce ČSP-3-1-02 

1. Práce s drobným materiálem - přírodniny 

Práce s netradičním materiálem 

Práce s drobným materiálem – modelovací hmota 

OSV – Osobnostní 

rozvoj - Kreativita 

ČSP-3-1-01 

ČSP-3-1-02 

▪ upevňuje si dovednosti vystřihování, lepení, skládání, 

vytrhávání a tvarování papíru ČSP-3-1-01 

▪ umí obkreslovat podle šablony ČSP-3-1-02 

▪ umí vhodně pracovat s nástroji a pomůckami ČSP-3-1-01 

P-ráce s drobným materiálem – papír a karton 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

 

ČSP-3-1-01 

ČSP-3-1-02 

 

▪ umí vyrobit jednoduchý textilní výrobek ČSP-3-1-01 

▪ získává zručnost v šití různých druhů stehů ČSP-3-1-01 

▪ užívá vhodných nástrojů a pomůcek ČSP-3-1-01 

▪ upevňuje si návyky bezpečnosti práce ČSP-3-1-02 

Práce s drobným materiálem - textil  

 

ČSP-3-2-01 

 

▪ umí sestavit model podle předlohy a představy ČSP-3-2-

01 

▪ umí montovat a demontovat stavebnici ČSP-3-2-01 

2. Práce konstrukční  
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČSP-3-3-02 

 

▪ zná základní podmínky pro pěstování pokojových rostlin i 

ostatních ČSP-3-3-02 

▪ zná některé nářadí a pomůcky a umí s nimi pracovat ČSP-

3-3-02 

3. Práce pěstitelské  

ČSP-3-4-01 

ČSP-3-4-02 

 

▪ připraví tabuli pro jednoduché stolování ČSP-3-4-01 

▪ chová se vhodně při stolování ČSP-3-4-02 4. Příprava pokrmů  
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  1. STUPEŇ 4. ROČNÍK 

 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČSP-5-1-01 

ČSP-5-1-02 

Žák: 

▪ seznámí se při činnostech s různými materiály ČSP-5-1-

01 

▪ seznámí se s prvky lidových tradic ČSP-5-1-02 

1. Práce s drobným materiálem - přírodniny 

 

ČSP-5-1-01 

ČSP-5-1-03 

 

▪ vytváří prostorové konstrukce ČSP-5-1-01 

▪ rozlišuje druhy papíru a volí vhodné pomůcky ČSP-5-1-

03 

Práce s drobným materiálem - papír a karton 

 

OSV-Osobnostní 

rozvoj -  Kreativita 

ČSP-5-1-01 

ČSP-5-1-02 

ČSP-5-1-03 

ČSP-5-1-04 

▪ zvládá různé druhy stehů ČSP-5-1-01 

▪ rozlišuje druhy textilií a materiálů a využívá prvky 

lidových tradic ČSP-5-1-02 

▪ využívá vhodných nástrojů a pomůcek ČSP-5-1-03 

▪ zvládá jednoduché výrobky ČSP-5-1-01 

▪ dodržuje bezpečnost a hygienu práce ČSP-5-1-04 

Práce s drobným materiálem - textil  

ČSP-5-2-01 

ČSP-5-2-02 

▪ dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky ČSP-5-

2-01 

▪ pracuje podle návodu, předlohy a vlastní fantazie ČSP-

5-2-01 

2. Práce konstrukční  

ČSP-5-3-01 

ČSP-5-3-02 

ČSP-5-3-03 

▪ zná rozdíl mezi setím a sázením ČSP-5-3-01 

▪ zná množení rostlin odnožemi a řízkováním ČSP-5-3-

02 

3. Práce pěstitelské 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – 

Seberegulace a 

sebeorganizace 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČSP-5-3-04 

 

▪ umí zvolit správném pomůcky a nářadí ČSP-5-3-03 

▪ dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce ČSP-5-3-

04 

ČSP-5-4-01 

ČSP-5-4-02 

ČSP-5-4-04 

▪ dovede připravit jednoduchý pokrm ČSP-5-4-02 

▪ orientuje se v základním vybavení kuchyně ČSP-5-4-01 

▪ udržuje pořádek a čistotu na pracovišti ČSP-5-4-04 

4. Příprava pokrmů 
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   1. STUPEŇ 5. ROČNÍK 

 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČSP-5-1-01 

ČSP-5-1-02 

 

Žák: 

▪ seznámí se se základy aranžování ČSP-5-1-01 

▪ seznámí se s různými materiály (dřevo, drátky, sítě, atd.) 

ČSP-5-1-02 

1. Práce s drobným materiálem – přírodniny 
OSV – Osobnostní 

rozvoj - Kreativita 

ČSP-5-1-01 

▪ dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat ČSP-5-

1-01 

▪ vytváří složitější výrobky z kartonu a složitější 

prostorové konstrukce ČSP-5-1-01 

Práce s drobným materiálem – papír a karton 

 

ČSP-5-1-01 

ČSP-5-1-04 

▪ seznámí se s látáním a tkaním ČSP-5-1-01 

▪ zná rozdíl mezi osnovou a útkem ČSP-5-1-01 

▪ umí háčkovat ČSP-5-1-01 

▪ udržuje pořádek na pracovišti ČSP-5-1-04 

▪ dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce ČSP-5-1-

04 

▪ poskytne první pomoc při úrazu ČSP-5-1-04 

Práce s drobným materiálem – textil 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Seberegulace 

a sebeorganizace 

ČSP-5-2-01 

ČSP-5-2-02 

ČSP-5-2-03 

▪ dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky ČSP-5-

2-01 

▪ umí pracovat podle návodu, předlohy i vlastní fantazie  

▪ ČSP-5-2-02 

▪ dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce ČSP-5-2-

03 

2. Práce konstrukční 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

 

ČSP-5-3-01 

ČSP-5-3-02 

ČSP-5-3-03 

ČSP-5-3-04 

 

 

▪ zná základy pěstování rostlin (i pokojových) ČSP-5-3-01 

▪ zná různé způsoby množení rostlin ČSP-5-3-01 

▪ seznámí se s rostlinami jedovatými, s rostlinami jako 

drogy, alergiemi ČSP-5-3-02 

▪ vede pěstitelské pokusy a pozorování ČSP-5-3-01 

▪ umí zvolit vhodné nářadí a nástroje ČSP-5-3-03 

▪ dodržuje hygienu a bezpečnost práce ČSP-5-3-04 

3. Práce pěstitelské 
EV- Vztah člověka k 

prostředí 

 

ČSP-5-4-02 

ČSP-5-4-03 

ČSP-5-4-04 

ČSP-5-4-05 

 

 

▪ seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů ČSP-5-4-

02 

▪ seznámí se s přípravou pokrmů studené kuchyně ČSP-5-

4-02 

▪ dodržuje pravidla správného stolování a společenského 

chování ČSP-5-4-03 

▪ dodržuje hygienu a bezpečnost práce ČSP-5-4-04 

▪ umí poskytnout první pomoc při úrazu ČSP-5-4-05 

4. Příprava pokrmů 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.20  Pracovní činnosti – 2. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• Pracovní činnosti se vyučují jako samostatný předmět v 6.,7., 8. a 9. ročníku. 

• Časové vymezení pro každý ročník je 1 vyučovací hodina týdně. 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávání v pracovní výchově žáků směřuje k získávání základních pracovních dovedností a 

návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu. Žáci se 

orientují v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické i duševní práce. Osvojují si 

poznatky a dovednosti významné pro volbu vlastního profesního zaměření.  

Realizujeme 4 tematické okruhy: pěstitelské práce a chovatelství, práce s technickými 

materiály, svět práce, příprava pokrmů. 

3. Organizační vymezení předmětu 

Vzhledem k podmínkám a pedagogickým záměrům školy se ve výuce předmětu v daném 

ročníku střídá několik pedagogů.  Výuka probíhá formou skupinové nebo samostatné práce. 

4. Začlenění průřezových témat 

• 6. ročník – EV 

Pozn. podrobné rozpracování – viz tabulka průřezových témat 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

Vedeme žáky k: 

 aplikaci technologických postupů v reálném životě 

 orientaci v technické dokumentaci (technický výkres, plánek) 

 osvojování a využívání informací vyčtených z technické dokumentace 

Kompetence k řešení problémů 

Vedeme žáky k: 

 promýšlení vhodných pracovních postupů a řešení 
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 Upozorňujeme žáky na problémy, které vyplynou z práce s přírodními materiály 

(samostatné i skupinové) a vedeme je k hledání vhodných řešení 

Kompetence komunikativní 

Vedeme žáky k: 

 využívání správného technického názvosloví a symboliky 

 věcné a přesné komunikaci při skupinové praktické činnosti 

Kompetence sociální a personální 

Vedeme žáky k: 

 spolupráci a respektování názorů jiných 

 rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti 

 soustavné sebekontrole při praktické činnosti 

Kompetence občanské 

Vedeme žáky k  

 dodržování pravidel slušného chování 

 povinnosti chránit zdraví své i svých spolužáků 

 zodpovědnosti za stav životního prostředí a dodržování pravidel soužití s přírodou – 

šetření materiálu, co nejefektivnější využití materiálu, ekologické likvidaci vzniklého 

odpadu 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky k: 

 vytvoření a upevnění pozitivního vztahu k práci 

 efektivnímu organizování vlastní práce 

 dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci 

 dodržování technologických postupů 

 používání vhodných nástrojů i materiálů 
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Kompetence digitální 

Vedeme žáky k: 

 respektování pravidel při práci s PC technikou 

 využívání digitálních technologií ke zkvalitnění svých pracovních postupů-recepty, 

pracovní postupy a návody,  

 vyhledávání a kritickému posuzování informací vztahující se k probíranému tématu 

(pěstování rostlin a péče o ně, určování rostlin, výběr vhodného pracovního materiálu 

apod) 

 zaznamenávání výsledků své práce-vytváření vizuálních pracovních postupů, návodů 

apod. (fotografie, videa apod.) 
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Vzdělávací obsah: 

2. stupeň 

Pracovní činnosti (Člověk a svět práce) 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu 

se zvířaty 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti, poskytne první 

pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

Očekávané výstupy 

Žák: 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou 

kázeň  

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních 

nástrojů a nářadí 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti 

a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 
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SVĚT PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 7. ročníku) 

Očekávané výstupy 

Žák: 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní 

přípravy 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného 

vzdělávání 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na 

trh práce 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní 

spotřebiče 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u 

stolu ve společnosti  

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 

úrazech v kuchyni 
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  2. STUPEŇ 6. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ 

 
ČSP-9-3-02 

 
ČSP-9-3-03 

 
ČSP-9-3-01 

 
ČSP-9-3-04 

 
ČSP-9-3-05 

 
ČSP-9-3-05 

 

 

Žák: 

▪ pečuje o rostliny a využívá je pro výzdobu a užitek  

 

▪ správně zachází s používaným nářadím, dovede je ošetřovat 

a ukládat  

 

▪ všímá si okolí a zajímá se o jeho stav  

 

▪ seznamuje se se zásadami chovu drobných zvířat 

 

▪ při práci dodržuje technologickou kázeň a zásady hygieny  

▪ poskytne první pomoc při poranění  

Vztah k životnímu prostředí: 

▪ základní podmínky pro pěstování rostlin 

 

Zelenina, dřeviny: 

▪ rozdělení a charakteristika 

▪ fóliovník, skleník, školka 

 

Péče o čistotu a pořádek v okolí školy 

 

Zvířata v domácnosti a podmínky chovu 

 

EV – Vztah člověka 

k prostředí 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

 
ČSP-9-1-05 

 
ČSP-9-1-04 

 
ČSP-9-1-05 

 
ČSP-9-1-03 

Žák: 

▪ se seznamuje s řádem učebny, bezpečností a hygienou  

 

▪ je schopen načrtnout jednoduchý náčrtek výrobku  

 

▪ Praktické činnosti: 

▪ zásady chování ve školní dílně 

▪ různé druhy materiálů (dřevo, kov, plast) 

▪ plánování a organizace práce 

▪ technické kreslení, technický náčrt 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní činnosti 6. ročník 

 379 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 
ČSP-9-1-02 

 
ČSP-9-1-01 

 

▪ zná zásady poskytnutí první pomoci při úrazu  

 

▪ rozvíjí technické. myšlení a představivost  

 

▪ zná materiály a nářadí a dovede s nimi zacházet 

 

▪ provádí jednoduché práce, dodržuje technologickou kázeň, 

zhotovuje jednoduché výrobky 

▪ První pomoc: 

▪ poučení o poskytování první pomoci 

▪ Práce se dřevem: 

▪ pěstování, těžba a zpracování dřeva 

▪ pracovní postup 

▪ obrábění dřeva (řezání, pilování, broušení, vrtání, 

spojování a úprava dřeva) 

▪ pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 

opracování dřeva 

▪ Práce s kovem: 

▪ průmyslové kovy 

▪ pracoviště pro práci s kovem 

▪ nářadí a nástroje 

▪ jednoduché pracovní postupy a operace 

▪ Práce s plasty: 

▪ vlastnosti a zpracování  

▪ ruční obrábění plastů 
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  2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ 

 

ČSP-9-3-01 

 

ČSP-9-3-02 

 

ČSP-9-3-04 

 

ČSP-9-3-05 

 

 

Žák: 

▪ volí vhodné pracovní postupy při práci na zahradě, ve svém 

okolí i doma  

▪ pečuje správným způsobem o rostliny, využívá je pro 

výzdobu  

▪ dbá o čistotu svého okolí 

▪ seznamuje se se zásadami chovu drobných zvířat  

▪ dodržuje zásady bezpečného kontaktu se zvířaty  

▪ při práci dodržuje technologickou kázeň a zásady hygieny  

▪ poskytne první pomoc při poranění 1. 5 

Vztah k životnímu prostředí: 

▪ půda, prostředí pro rostliny, vlastnosti a zpracování 

půdy 

▪ péče o zeleň 

Zelenina, dřeviny a rostliny: 

▪ poznávání osiva, semen, sadby a výpěstků 

▪ pěstování rostlin 

▪ poznávání a využití rostlin 

Péče o čistotu a pořádek v okolí školy 

Chov zvířat: 

▪ zvířata a bezpečnost chovu 

 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY – KERAMIKA 

 

ČSP-9-1-05 

Žák: 

▪ dodržuje stanovená pravidla a zásady práce v školní 

keramické dílně a bezpečnost při práci 

▪ poskytne první pomoc 

▪ dodržuje hygienu práce 

 

▪ zopakování zásad chování ve školní keramické 

dílně 

▪ zopakování zásad první pomoci při úraze 

▪ poučení o nebezpečí ohrožení zdraví – laky, barvy 

apod 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČSP-9-1-03 

 

Žák: 

▪ připraví pracovní prostor a potřebné vybavení  

▪ rozvrhne práci dle časových dispozic 

▪ v průběhu práce žák reorganizuje prostor dle potřeby, 

odklízí nepotřebný materiál a nástroje 

▪ na konci práce žák uklidí pracovní prostor  

▪ rozvržení a organizace práce v čase určeném pro 

pracovní činnosti 

 

ČSP-9-1-02 

 

▪ vybere vhodný materiál pro práci, dle postupu  

▪ vybere vhodné pracovní nástroje pro práci s technickým 

materiálem  

▪ vlastnosti hlíny a její zpracovávání 

▪ práce a seznámení s nástroji vhodné pro práci 

s keramickou hlínou.  

▪ hnětení, vymačkávání, tvarování, otiskování, 

válení, protlačování, rýhování 

▪ modelování, spojování, glazování 

 

ČSP-9-1-01 

Žák: 

▪ provede jednoduché kroky dle postupu a dodrží kázeň při 

práci  

▪ rozpozná důležité kroky postupu, které je nutné dodržet  

▪  používání glazur  

▪ barevné dekorování vypálených výrobků 

 

 

ČSP-9-1-04 
Žák: 

▪ použije pro přípravu a práci s hlínou vlastní náčrty a návrhy  

▪ tvoření dle návodu a vlastních náčrtů 
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  2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

 

ČSP-9-5-01 

ČSP-9-5-02 

ČSP-9-1-03 

ČSP-9-1-04 

 

Žák: 

▪ seznámí se se základním kuchyňským inventářem, naučí 

se bezpečně obsluhovat základní spotřebiče 

▪ připraví jednoduché pokrmy za studena i za tepla  

▪ osvojí si základní principy stolování, společenského 

chování a obsluhy u stolu  

▪ dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazech v kuchyni  

Kuchyně: 

▪ základní vybavení 

▪ udržování pořádku a čistoty  

▪ bezpečnost a hygiena provozu 

Potraviny: 

▪ výběr, nákup, skladování 

▪ skupiny potravin 

▪ sestavování jídelníčku 

Příprava pokrmů: 

▪ úprava pokrmů za studena 

▪ základní způsoby tepelné úpravy 

▪ základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů  

Úprava stolu a stolování: 

▪ jednoduché prostírání 

▪ obsluha a chování u stolu 

▪ slavnostní stolování v rodině 

▪ zdobné prvky a květiny na stole 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 SVĚT PRÁCE 

 

ČSP-9-8-01 

ČSP-9-8-02 

ČSP-9-8-03 

 

 

Žák: 

▪ orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí  

▪ posoudí své možnosti při rozhodování o volbě povolání  

▪ seznamuje se s institucemi, které poskytují poradenské 

služby při výběru povolání  

▪ využije informace a poradenské služby při výběru 

povolání i vhodného vzdělávání  

Trh práce: 

▪ povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních 

prostředků a objektů 

▪ charakter a druhy pracovních činností, požadavky 

kvalifikační, zdravotní a osobnostní.  

▪ příležitosti na trhu práce 

Volba profesní orientace: 

▪ sebepoznání, osobní zájmy a cíle, tělesný a 

duševní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, 

sebehodnocení a využívání poradenských služeb 

OSV-sebepoznání a 

sebepojetí (osobní 

vlastnosti a zájmy, 

sebehodnocení) 

 

OSV-kooperace a 

kompetice 

 

OSV-řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 
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   2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 

 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

ČSP-9-5-01 

 

ČSP-9-5-02 

 

ČSP-9-5-03 

 

ČSP-9-5-04 

 

 

 

 

Žák: 

▪ používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 

obsluhuje základní spotřebiče  

▪ připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé 

výživy  

▪ dodržuje základní principy stolování, společenského 

chování a obsluhy u stolu ve společnosti  

▪ dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazech v kuchyni  

Kuchyně: 

▪ základní vybavení 

▪ udržování pořádku a čistoty  

▪ bezpečnost a hygiena provozu 

Potraviny: 

▪ výběr, nákup, skladování 

▪ skupiny potravin 

▪ sestavování jídelníčku 

Příprava pokrmů: 

▪ úprava pokrmů za studena 

▪ základní způsoby tepelné úpravy 

▪ základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů  

Úprava stolu a stolování: 

▪ jednoduché prostírání 

▪ obsluha a chování u stolu 

▪ slavnostní stolování v rodině 

▪ zdobné prvky a květiny na stole 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 SVĚT PRÁCE 

 

ČSP-9-8-03 

 

ČSP-9-8-01 

 

ČSP-9-8-02 

 

ČSP-9-8-04 

 

Žák: 

▪ využívá informace pro výběr vhodného vzdělávání 

zaměstnání  

▪ orientuje se v pracovních činnostech  

▪ posoudí své možnosti v oblasti profesní orientace  

▪ dokáže sám sebe presentovat na trhu práce  

Vzdělání:  

▪ možnosti vzdělání 

▪ náplň učebních a studijních oborů 

▪ přijímací řízení 

▪ poradenské služby 

Zaměstnání: 

▪ pracovní příležitosti 

▪ hledání zaměstnání 

▪ životopis, pohovor 

▪ nezaměstnanost a úřady práce 

▪ podnikání, druhy a formy 

 

 

OSV komunikace 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.21  Výchova ke zdraví 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• 8. ročník – 1 hodina týdně 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávání v předmětu Výchova ke zdraví směřuje k: 

• Aktivní a celoživotní ochraně a podpoře zdraví v každé životní situaci. 

• Formování pozitivních mezilidských vztahů a k jejich účelovému propojování se 

zdravím fyzickým a duševním. 

• Celoživotní ochraně před zdravotními a psychosociálními riziky. 

• Utváření a rozvíjení praktických životních dovedností (osobnostních, sociálních, 

rozhodovacích aj.) podporujících zdravý duševní a sociální život. 

Výchova ke zdraví úzce souvisí s předměty Přírodopis, Výchova k občanství, Tělesná 

výchova, Člověk v ohrožení. 

3. Organizační vymezení předmětu   

Předmět je vyučován v kmenové učebně. Uplatňuje se frontální výuka, skupinová výuka, 

krátkodobé projekty, besedy, exkurze. 

4. Začlenění průřezových témat 

• 8. ročník – OSV 

• Podrobné rozpracování – viz. tabulka průřezových témat 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení  

 předkládáme žákům dostatek informačních zdrojů s tématikou ochrany a podpory 

zdraví a vedeme je k jejich využívání v praktickém  

 s problematikou zdraví žáky seznamujeme ve vzájemných vztazích a  

 prostřednictvím aktivizujících metod žáky vedeme k celoživotní potřebě pečovat o své 

zdraví a soustavně ho chránit 
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Kompetence k řešení problémů 

 promyšlenými postupy žáky aktivizujeme k uvažování o problému a jeho možném 

řešení (dialog, diskuse, kooperace, brainstorming, učení se ze zkušeností) 

 předkládáme žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů v souvislosti 

s ochranou tělesného, duševního a sociálního  

 vedeme žáky ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení týkajících se 

problematiky péče o své tělo a zdraví a k obhajobě vlastních nebo týmových názorů 

Kompetence komunikativní 

Vedeme žáky k: 

 prostřednictvím základních komunikačních dovedností pomáháme žákům hledat cestu 

založenou na dobrých mezilidských vztazích 

 vytváříme příležitost k rozvíjení pozitivních vztahových dovedností pro život (aktivní 

naslouchání, vedení dialogu, obhajování stanovisek, vyjednávání, podřízení se, vedení 

apod.) 

 prostřednictvím aktivizujících metod a konkrétních příkladů rozvíjíme u žáků specifické 

dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů, 

vyjednávání) 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k pocitu zodpovědnosti za zdraví své i svých blízkých 

 v zájmu podpory a ochrany zdraví vedeme žáky k odpovědnému chování vůči sobě i 

ostatním 

Kompetence občanské  

 vytváříme žákům příležitosti zapojit se v rámci školy a zájmových aktivit do činností 

souvisejících s ochranou a podporou zdraví (aktivní účast na projektech, při sportovních 

aktivitách, akcích obce apod.)  

 vedeme žáky k povinnosti chránit své zdraví – začleňujeme do výuky pořady a projekty 

týkající se problematiky patologických jevů, kouření, alkoholismu, pohlavních a jiných 

chorob 
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Kompetence pracovní 

 praktickými výukovými metodami umožňujeme žákům propojovat osvojené poznatky 

a dovednosti z oblasti ochrany a podpory zdraví s praktickými činnostmi ve škole i 

mimo ni (sportovní soutěže, lyžařské kurzy, školní výlety) 

Kompetence digitální 

 vyhledávání potřebných dat, které se týkají zdraví 

 výběru a používání aplikací a programů k sebevzdělávání ohledně zdraví 

 vedeme a vysvětlíme k pochopení negativního dopadu digitálních technologií na jeho 

celkové zdraví 
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Vzdělávací obsah: 

2. stupeň 

Výchova ke zdraví 

Očekávané výstupy 

Žák:  

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a 

přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady 

pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 

komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním 

zdravím a vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 

zdraví; dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti 

za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 

prospěch aktivní podpory zdraví 

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 

i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní 

podpory zdraví 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí  

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání 

v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří 

se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a 

pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech 

podpory zdraví v rámci školy a obce  
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VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 

dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení 

stresovým situacím 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se 

chová k opačnému pohlaví 

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 

pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 

odpovědného sexuálního chování.   

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneužíváním 

návykových látek, a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 

sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 

jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo 

druhým 

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany 

proti manipulaci a agresi 

VZ-9-1-14 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční 

dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; 

v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

VZ-9-1-15 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí (výstup začleněn do předmětu 

Člověk v ohrožení)
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  2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VZ-9-1-07 

VZ-9-1-04 

Žák: 

▪ dává do souvislosti složení stravy a způsob 

stravování s rozvojem civilizačních nemocí 7. 

▪ v rámci možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 7. 

▪ vysvětlí, proč jsou poruchy příjmu potravy 

nebezpečné pro život člověka 7. 

▪ posoudí chování lidí v souvislosti s poruchami 

příjmu potravy 4. 

 

▪ Zásady zdravého stravování, potravní 

pyramida 

▪ Poruchy příjmu potravy 

 

VZ-9-1-08 

VZ-9-1-04 

▪ uplatňuje osvojené preventivní způsoby 

rozhodování, chování a jednání v souvislosti 

s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 

chorobami 8. 

▪ posoudí důsledky odmítnutí očkování 4. 

▪ svěří se se zdravotním problémem a v případě 

potřeby vyhledá odbornou pomoc 8. 

 

▪ Přenosné choroby, ochrana před nimi 

▪ Bezpečné způsoby chování 

▪ Preventivní lékařská péče (očkování) 

 

 

VZ-9-1-09 

VZ-9-1-11 

VZ-9-1-12 

▪ optimálně reaguje na fyziologické změny v období 

dospívání 11. 

▪ kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 11. 

▪ projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 

k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 

životního stylu 9. 

 

▪ Sexuální dospívání a reprodukční zdraví  

▪ Poruchy pohlavní identity 

▪ Těhotenství 

▪ Antikoncepce 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

▪ dobrovolně se podílí na programech podpory 

zdraví v rámci školy a obce 9. 

▪ v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 

životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za 

bezpečné sexuální chování 12. 

 

VZ-9-1-10 

VZ-9-1-05 

VZ-9-1-06 

VZ-9-1-15 

▪ zná příčiny stresu a ví, jak aktivně stresu 

předcházet 10. 

▪ využívá relaxační techniky10. 

▪ předchází rizikům a stavům ohrožující bezpečí a 

život v souvislosti se silniční a železniční 

dopravou 15. 

▪ v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

15. 

▪ usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 

aktivní podporu zdraví 5. 

▪ Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 

diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i 

v nejbližším okolí 6. 

 

▪ Stres a jeho vztah ke zdraví 

▪ Pravidla bezpečnosti v dopravě, dopravní 

výchova 

▪ Pravidla první pomoci 

 

VZ-9-1-01 

▪ respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky 

a partnery a pozitivní komunikací a kooperací 

přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů 

v širším společenství – rodina, 

▪ komunita, třída, sportovní tým 1 

 

▪ Kamarádství, partnerství, výběr partnera, 

vztahy mezi vrstevníky, tolerance k odlišným 

jedincům 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VZ-9-1-02 

▪ vysvětlí role členů blízké skupiny (např. rodiny) a 

uvede příklady pozitivního i negativního vlivu na 

kvalitu sociálního klimatu (rodinné prostředí, třída, 

sportovní tým.) z hlediska prospěšnosti zdraví 2. 

 

▪ Mezilidské vztahy, komunikace, kooperace 

v různých situacích, v různých rolích. 

▪ Skryté i otevřené formy násilí ve skupinách, 

v rodině 

 

VZ-9-1-03. 

▪ seznámí se s pojmy tělesné, duševní a sociální 

zdraví 

▪  dovede posoudit různé způsoby chování lidí 

z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 

druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 

prospěch aktivní podpory zdraví 3. 

 

▪ Složky zdraví a jejich interakce, základní 

lidské potřeby a jejich hierarchie, vliv kvality 

prostředí v závislosti na zdraví populace 
 

VZ-9-1-03 

▪ vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 

tělesným, duševním, sociálním zdravím a vztah 

mezi uspokojováním základních lidských potřeb a 

hodnotou zdraví 3.  

 

▪ Maslowova teorie 

▪ Programy podpory zdraví 
 

VZ-9-1-10 

▪ samostatně využívá osvojené kompenzační a 

relaxační techniky a sociální dovednosti 

k regeneraci organismu, překonávání únavy a 

předcházení stresovým situacím 10. 

▪ Sociální dovednosti pro předcházení stresu, 

různé typy pomoci při problémech, alternativní 

způsoby řešení problémů 

▪ Kompenzační techniky, relaxační a 

regenerační techniky k posilování duševního 

zdraví a odolnosti 

OSV-psychohygiena 

VZ-9-1-13 

 

▪ dává do souvislosti zdravotní a psychosociální 

rizika, spojená se zneužíváním návykových látek, 

a životní perspektivu mladého člověka 13. 

 

 

▪ Auto-destruktivní závislosti – rizika při užívání 

návykových látek, patologické hráčství, 

počítačové závislosti, doping ve sportu 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

▪ uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely 

chování při kontaktu se sociálně patologickými 

jevy ve škole i mimo ni13. 

▪  v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě 

nebo druhým 13. 

 

 

VZ-9-1-14 

▪ vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností 

možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt 

14 

▪ seznámí se a uplatní osvojené dovednosti 

komunikační obrany proti manipulaci a agresi 14. 

▪ Manipulativní reklama a informace-reklamní 

vlivy, působení sekt, jejich způsoby předávání 

informací, 

▪ Umění dialogu, efektivní a asertivní 

komunikace a kooperace v různých životních 

situacích 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.22  Zdravotní a kondiční tělesná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• 7. ročník – 1 hodina týdně 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávání v předmětu Zdravotní a kondiční tělesná výchova směřuje k: 

• odstraňování, popř. nápravě odchylek tělesného vývoje  

• zlepšení zdravotního stavu, fyzické zdatnosti 

• utváření pocitu sebedůvěry ve vlastní síly, schopnosti a pohybové dovednosti 

• uvědomění si stavu vlastní fyzické kondice a potřeby ji zdokonalovat 

3. Organizační vymezení předmětu   

Předmět je vyučován v tělocvičně, popř. na hřišti. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

Vedeme žáky k: 

 poznání stavu vlastní fyzické kondice, popř. oslabení 

 posuzování vlastního pokroku při pohybových aktivitách 

 pochopení konkrétních účinků jednotlivých druhů cvičení na lidský organismus  

 uvědomělému plánování pohybové činnosti a její realizaci i mimo školní výuku  

 sebehodnocení pohybové činnosti 

Kompetence k řešení problémů 

Vedeme žáky k: 

 poznání a uvědomění si vlastní kondice, popř. oslabení a navržení vhodné aktivity k 

zdokonalení kondice a zmírnění oslabení 
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Kompetence komunikativní 

Vedeme žáky k: 

 porozumění a aktivnímu používání sportovní terminologie a názvosloví 

 správnému pojmenování jednotlivých svalů a svalových skupin 

Kompetence sociální a personální  

Vedeme žáky k: 

 respektování výkonů, zdravotního stavu, schopností a dovedností druhých  

 dodržování sportovní etiky, pravidel fair – play  

 ovládání svých emocí, k posilování sebedůvěry 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky k: 

 dodržování pravidel BOZP při všech sportovních aktivitách a ve všech prostředích 

 bezpečnému používání veškerého sportovního vybavení a zařízení 

Kompetence občanské  

Vedeme žáky k: 

 povinnosti chránit své zdraví a záměrně ho neničit, vést zdravý životní styl  

Kompetence digitální 

Vedeme žáky k: 

 používání aplikací, které hodnotí jejich kondici 

 používání aplikací názorných videí zaměřené na zdravotní pohybové aktivity 
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Vzdělávací obsah: 

2. stupeň 

Zdravotní tělesná výchova 

Očekávané výstupy 

 

Žák: 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních 

oslabení, zná názvosloví a sportovní termíny 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 

provedení 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení 
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  2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ZTV-9-1-01 

Žák: 

▪ se orientuje ve sportovních termínech a názvech na 

úrovni cvičence 1.1. 

 

▪ Tělocvičné názvosloví. 

▪ Druhy svalů, svalové skupiny 

 

 

ZTV-9-1-01 

ZTV-9-1-02 

ZTV-9-1-02 

ZTV-9-1-03 

 

▪ zná zásady správného držení těla 1.1. 

▪ je si vědom vlastních odchylek od správného držení 

těla 1.2. 

▪ volí a správně provádí nápravné cviky 1.2. 

▪ upraví pohybovou aktivitu vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu, popř. oslabení 1.3. 

▪ Diagnostika držení těla 

▪ Diagnostika kosterního svalstva 

 

 

ZTV-9-1-01 

ZTV-9-1-02 

▪ uvědomuje si stav své fyzické kondice 1.1. 

▪ aktivně usiluje o zlepšení své fyzické kondice 1.2. 
▪ Diagnostika – test zdatnosti  

ZTV-9-1-02 

ZTV-9-1-01 

ZTV-9-1-01 

 

▪ navrhuje cviky a aktivity vhodné jako příprava 

organismu na fyzickou zátěž 1.2. 

▪ aplikuje základní pravidla a zásady při posilování 1.1. 

▪ zná rozdíl mezi statickou a dynamickou zátěží, volí a 

správně provádí vhodné cviky 1.1. 

 

 

▪ Rozcvičení před fyzickou zátěží a po zátěži 

▪ Zahřátí, protahování, posilování, uvolňování 

potřebných svalů. 

▪ Pravidla bezpečnosti při posilování 

▪ Zásady posilování, druhy svalové práce 

▪ Cvičení s překonáváním hmotnosti vlastního těla 

▪ Cvičení se zátěží 

▪ Cvičení na nářadí 

▪ Kruhový trénink 

 

ZTV-9-1-02 

 

▪ chápe nezbytnost relaxačních cvičení a správně je 

provádí 1.2. 

▪ Relaxační cvičení 

▪ Meditační cvičení 
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Název vyučovacího předmětu: 

5.23  Člověk v ohrožení 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• 7. ročník – 1 hodina týdně 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Předmět je rozdělen do tří tematických okruhů. Obsahem předmětu jsou mimořádné situace, 

zdravotnická nauka a základy topografie. 

3. Organizační vymezení předmětu 

Vyučuje se v kmenových třídách i v terénu. Žáci pracují samostatně, ve skupinách i kolektivně. 

Při výuce se využívají pracovní listy, výuková videa, internet, nástěnné obrazy. Žáci absolvují 

praktická cvičení, hry, soutěže, simulační metody a praktickou výuku v terénu. 

4. Začlenění průřezových témat 

• EV, VMEGS , MuV, MeV, OSV,  

• Podrobné rozpracování – viz tabulka průřezových témat  

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

 Žáci si osvojují teoretické a praktické znalosti, dovednosti a návyky. 

 Snaží se využívat informace, používat zdravotnický materiál a pomůcky topografie. 

 Učitel vede žáky k samostatnosti, k vytrvalosti překonávat překážky, k vzájemné 

spolupráci a pomoci při zvládání mimořádných situací. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel vede žáky k uplatňování získaných informací, řešení problémů. 

 Žák je veden k samostatnému rozhodování. 

Kompetence komunikativní 

 Žáci se seznamují a využívají novou terminologii. 
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Kompetence sociální a personální 

 Žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci a pomoci. 

 Žáci se učí respektovat názory druhých, individuálně i společně se snaží dosáhnout 

dobrého výsledku. 

 Žáci jsou vedeni k pozornosti a ohleduplnosti. 

Kompetence občanské 

 Učitel vede žáky k připravenosti na nenadálé situace. 

 Učitel vede žáky k organizování a zvládání mimořádných situací. 

 Učitel vede žáky k odpovědnosti i ke kritickému hodnocení své činnosti. 

Kompetence pracovní 

 Žáci dodržují pravidla bezpečnosti a hygieny práce. 

 Žáci jsou vedeni k používání odborných i improvizovaných pomůcek. 

Kompetence digitální 

 Žáky vedeme k vyhledávání informací ohledně své bezpečnosti i bezpečnosti ostatních 

 Žáky vedeme k použití aplikací v praxi (aplikace Záchranka apod.) 

 Žáky vedeme k osvojování znalostí na videoukázkách 
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Vzdělávací obsah: 

2. stupeň 

Člověk v ohrožení 

Očekávané výstupy 

Žák: 

ČLO-9-01 Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími 

přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

/Př/  

ČLO-9-02 Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí /VKZ/  

ČLO-9-03 Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu /Z/  

ČLO-9-04 Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení 

krajiny /Z/  

ČLO-9-05 Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech /Z/  



Člověk v ohrožení 7. ročník 

402 

 

  2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UĆIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČLO-9-01 

Žák: 

▪ Seznámí se s informačním systémem Záchranný 

kruh. 

▪ Zná čísla tísňového volání, zvládá komunikaci 

s telefonem. 

▪ Rozumí signálům varování obyvatelstva. 

▪ Je schopen připravit si evakuační zavazadlo, zvládá 

evakuaci.   

▪ Rozlišuje úkryty. 

▪ Umí se orientovat v mimořádných situacích, zná 

nebezpečí a  

▪ zásady chování v těchto situacích.  

 

 

Mimořádné situace 

▪ Informační systém Záchranný kruh 

▪ Tísňová volání, varovné signály 

▪ Evakuace, úkryty 

▪ Mimořádné události – základní informace, 

povodně, atmosférické poruchy, sesuvy půdy a 

laviny, zemětřesení a sopečné výbuchy, 

havárie, nehody, únik nebezpečných látek, 

hromadné nákazy, epidemie, terorismus, 

veřejné nepokoje, vandalismus, požáry, rizika 

a úrazy s nimi spojené 

▪ Doprava a cestování – kriminalita, rizika a 

nebezpečí s tím spojená 

 

EV –Lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

MeV – Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti. 

OSV- Rozvoj 

schopností 

poznávání. 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

ČLO-9-02 

▪ Rozlišuje poranění, jejich závažnost a stavy 

ohrožující život člověka.  

▪ Zná zásady první pomoci a zvládá podle svých 

schopností a možností poskytnout první pomoc při 

jednotlivých poraněních.     

▪ Prokáže znalost obvazové techniky.  

▪ Umí zajistit transport zraněného.  

 

První pomoc 

▪ Krvácení, šok, bezvědomí, mdloba 

▪ Zotavovací poloha 

▪ Resuscitace, překážky v dýchacích cestách, 

pneumotorax, astmatický záchvat 

▪ Drobné rány, rány s cizím tělesem 

▪ Poranění kloubů, zlomeniny, amputace 

▪ Popáleniny, přehřátí, omrzliny 

▪ Poranění mozku a lebky, páteře a míchy 

▪ Tonutí  

▪ Otravy 

▪ Transport zraněného 

MUV – Lidské 

vztahy 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UĆIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČLO-9-03 

ČLO-9-04 

ČLO-9-05 

 

▪ Prokazuje znalost topografie.  

▪ Rozlišuje druhy map, zvládá práci s měřítkem mapy.  

▪ Zvládá orientaci v terénu a určování světových stran 

GPS.  

▪ Měří a odhaduje vzdálenosti.  

▪ Pracuje s buzolou, postupuje podle azimutu.  

▪ Rozlišuje jednotlivé náčrty /panoramatický, situační, 

schematický/. 

 

▪ Základy topografie 

▪ Mapa, měřítko mapy, světové strany 

▪ Orientace v terénu 

▪ Měření a odhad vzdáleností 

▪ Práce s buzolou 

▪ Druhy náčrtů /panoramatický, situační, 

schématický/  

OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 
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Název volitelného předmětu: 

5.24  Finanční gramotnost 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• ročník - 1 hodina týdně  

2. Obsahové vymezení předmětu 

 Předmět finanční gramotnost žáky vychovává k zodpovědnému finančnímu rozhodování a 

jednání. Pomáhá dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi a s kterými se každodenně 

setkávají. Vede žáky k tomu, aby se orientovali ve finančních produktech a službách, měli k 

tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, aby si 

byli vědomi důsledků jakéhokoli rozhodnutí a nenechali sebou manipulovat. Žáci jsou vedeni 

k zodpovědnosti za své chování a k dovednosti zjišťovat, porovnávat, stanovit si kritéria, 

vyhodnocovat, znát rizika a pracovat s rozpočtem.  

     Předmět finanční gramotnosti umožňuje zvýšit dovednost žáků řešit problémy, budovat si 

zodpovědné postoje, pracovat s informacemi z různých zdrojů, propojovat získané poznatky a 

praxí a zosobňovat si je. 

3. Organizační vymezení předmětu   

Výuka probíhá v učebně k tomu vymezené a v počítačové učebně. Žáci pracují v modelových 

domácnostech, převládá skupinová práce, žáci diskutují, prezentují své návrhy a rozhodují buď 

slovně, nebo prostřednictvím informačních plakátů a koláží. 

 

4. Začlenění průřezových témat 

• EV, OSV, VMEGS 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

 umožňuje žákům samostatně a kriticky přemýšlet 

 předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení 

 umožňuje žákům poučit se z chyb druhých, aby poznali cestu ke správnému řešení 
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Kompetence k řešení problémů 

 umožňujeme žákům samostatně a kriticky přemýšlet 

 předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení 

 umožňuje žákům poučit se z chyb druhých, aby poznali cestu ke správnému řešení 

Kompetence komunikativní 

Vedeme žáky k: 

 zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat a prezentovat svoji práci 

 umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor, vedeme je k tomu, aby ho dovedli vhodnou 

formou obhájit a tolerovat názor druhých 

 zajímání se o náměty a názory druhých 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k efektivní spolupráci a respektování názorů druhých 

 vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

 umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence občanské  

 umožňujeme žákům porozumět finančním produktům a službám 

 vytváříme prostor k propojení teorie a praktického života 

 vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Kompetence pracovní 

 vyžadujeme dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

 vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon 

 směřujeme k vytváření pozitivního vztahu žáků k tvořivým činnostem 

Kompetence digitální  

 vedeme žáky k získávání, vyhledávání, kritickému spravování a sdílení dat a informací 

o finančních produktech prostřednictvím vhodně zvolených postupů a prostředků 

odpovídajících konkrétní situaci v rámci finanční gramotnosti – vyhledávání 
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konkrétních příkladů finančních produktů na webových stránkách různých společností 

a jejich srovnání 

 učíme žáky vyjadřovat se za pomoci digitálních prostředků formou prezentací, projektů 

apod. 

 vedeme žáky k využívání digitálních technologií pro usnadnění práce, zefektivnění či 

zjednodušení pracovních postupů a zkvalitnění výsledků své práce, zejména k 

vyhledávání finančních produktů a jejich nabídek a možností, práce s převodníkem měn, 

vyhledávání možností finanční podpory od státu apod. 

 vedeme žáky k etickému chování při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 

digitálním prostředí – v rámci zadaných projektů, prezentací vedeme žáky k práci se 

zdroji informací, srovnávání různých zdrojů zabývajících se finančními produkty apod. 
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  2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

1.0. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

▪ formulují své názory, argumentují 1.0. 

▪ komunikují, spolupracují, naslouchají druhým 1.1 

▪ odvodí souvislosti a definují pojem finanční gramotnost 

1.2 

▪ odvodí souvislosti a definují pojem domácnost 1.3 

▪ sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní 

příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 

a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, 

schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, 

dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při 

hospodaření s penězi 1.4 

▪ Hospodaření domácnosti     1. téma 

OSV- rozvoj 

schopností 

poznávání  

 

 

2.0. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

▪ diskutují, argumentují a plánují v roli 2.0 

▪ analyzují text, tvoří klíčové otázky, nacházejí souvislosti 

jevů 2.1 

▪ zpracují a prezentují strukturovaný záznam 2.2 

▪ zobecní zásady zodpovědného rozhodování, objasní 

jejich podstatu 2.3 

▪ vysvětlí podstatu půjčování peněz, spočítají skutečnou 

cenu půjčky (úrok) 2.4 

 

▪ Dovolená   2. téma 

 

OSV- rozvoj 

schopností 

poznávání  

 

 

Ev – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

3.0. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

 

▪ diskutují, argumentují a plánují v roli 3.0 

▪ analyzují text, tvoří klíčové otázky, nacházejí souvislosti 

jevů, konzultují s odborníkem 3.1 

▪ zobecní zásady zodpovědného rozhodování, objasní jejich 

podstatu 3.2 

▪ vyjmenují kritéria pro výběr auta 3.3 

▪ vysvětlí a provedou kalkulaci dalších nákladů na provoz 

auta 3.4 

▪ vysvětlí podstatu uvedených finančních produktů 3.4 

▪ porovnají výhody a nevýhody leasingu a úvěru 3.5 

▪ Kupujeme auto    3.téma 

OSV- rozvoj 

schopností 

poznávání  

 

 

4.0. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11. 

▪ stručně popíší historii a vývoj peněz, historii české měny 

4.0 

▪ přiřadí správně název měny a státu 4.1 

▪ volí strategii vzájemného učení, učí se navzájem 4.2 

▪ vysvětlí, kde je možno platit eurem a zjistí aktuální kurz 

vůči koruně 4.3 

▪ na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 

hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 

použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 

omezení 4.4 

▪ vysvětlí rozdíl mezi funkcemi debetní a kreditní karty 4.5 

▪ posoudí výhody bezhotovostních plateb 4.6 

▪ popíší vlastními slovy základní pravidla bezpečného 

používání platebních karet a rizika jejich zneužití 4.7 

▪ Svět peněz    4.téma 

 

 

 

 

 

 

 

VMEGS- Evropa a 

svět nás zajímá 
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▪ volí způsob své prezentace, připravují ji, prezentují fakta 

a odlišují je od svých názorů 4.8 

▪ sledují ostatní prezentace, zobecňují, zaznamenávají 

poznatky do záznamové tabulky 4.9 

▪ tvoří myšlenkovou mapu jako výukový rámec tématu 4.10 

▪ vysvětlí jakou funkci plní banky a jaké služby občanům 

nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, 

uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

4.11 

 

5.0. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

▪ navazují a podporují pozitivní vztahy ve skupině 5.0 

▪ identifikují se rolí ve skupině 5.1 

▪ logicky odvozují úsporná opatření 5.2 

▪ analyzují aktuální stav rozpočtu 5.3 

▪ posuzují návrhy na řešení finanční situace při zvýšení 

nákladů na bydlení 5.4 

▪ Náklady na bydlení       5. téma 

OSV- rozvoj 

schopností 

poznávání  

 

 

6.0. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.7. 

6.8. 

▪ diskutují o podmínkách bydlení jednotlivých modelových 

domácností 6.0 

▪ promýšlí kritéria posuzování úrovně bydlení, porovnají 

svá zjištění s odborným textem 6.1 

▪ čtou příběh, diskutují, hledají fakta a souvislosti 

finančního rozhodování 6.2 

▪ volí způsob své prezentace, připravují ji, prezentují fakta 

a odlišují je od svých názorů 6.3 

▪ Nové bydlení     6. téma 

OSV- rozvoj 

schopností 

poznávání  
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 ▪ sledují ostatní prezentace, zobecňují, zaznamenávají 

poznatky do záznamové tabulky 6.4 

▪ formulují výhody, nevýhody a úskalí různých řešení, 

porovnávají, diskutují 6.5 

▪ studují odborné texty, diskutují, ověřují si získané 

poznatky, konzultují s odborníkem 6.6 

▪ formulují otázky, vědomosti a názory na FP a zapisují si 

je do svých poznámek 6.7 

▪ volí strategii vzájemného učení, učí se navzájem 6.8 

7.0. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

▪ formují opakovací otázky, používají k tomu tematické 

portfolio 7.0 

▪ vyjadřují své pocity, vnímají a respektují pocity 

druhých7.1 

▪ vyjadřují své zkušenosti a postoje k dluhům, argumentují 

své postoje 7.2 

▪ diskutují na zadané téma 7.3 

▪ vytváří pravidla pro spolupráci a vzájemné respektování 

7.4 

▪ Zodpovědné zadlužování     7. téma 

OSV- rozvoj 

schopností 

poznávání  

 

 

8.0. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

▪ jmenují své skutečné sociální role 8.0 

▪  porovnávají jejich významnost, četnost, přínosy 8.1 

▪ odvozují souvislosti života modelových domácností 8.2 

▪ formulují své osobní představy o významu pojmů 

zodpovědný spotřebitel, hodnota a cena věcí 8.3 

▪ komunikují, spolupracují, naslouchají druhým 8.4 

▪ Výhodné nakupování     8. téma 

OSV- rozvoj 

schopností 

poznávání  
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8.6. 

8.7. 

▪ vymezí hlavní strategie prodeje a nakupování, porovnávají 

je 8.5 

▪ prezentují své návrhy, argumentují, kladou doplňující 

otázky 8.6 

▪ na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 

podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky 

na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny 

jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na 

hodnotu peněz 8.7 

9.0. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

▪ formulují svůj názor na přísloví a citáty na téma šetření a 

peníze 9.0 

▪ hledají a vysvětlují význam vybraných pojmů z finančního 

vzdělávání 9.1 

▪ vyjadřují své zkušenosti a postoje k úsporám 9.2 

▪ porovnávají druhy sportu z hlediska zdravotního dopadu 

9.3 

▪ kalkulují náklady na sportování 9.4 

▪ vytvářejí návrh na zajištění zvýšených nákladů, hledají 

finanční rezervy, upravují rozpočet 9.5 

▪ posoudí míru osobních investic do svého zdraví, možné 

budoucí finanční dopady současného životního stylu 9.6 

▪ rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně 

duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede 

příklady 9.7 

▪ Spoření jako investice    9. téma 

OSV- rozvoj 

schopností 

poznávání  
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▪ uvede a porovnává nejobvyklejší způsoby nakládání 

s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 9.8 

10.0. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

▪ pojmenují základní typy smluv 10.0 

▪ vysvětlí význam smlouvy, uvedou rizika spojená s 

nesprávným obsahem smlouvy nebo nezodpovědným 

způsobem jejího uzavírání 10.1 

▪ vysvětlí, co by měla každá smlouva obsahovat a proč 10.2 

▪ analyzují oficiální texty smluv, vysvětlí jejich obsah 10.3 

▪ objasní konkrétní problematiku koupě na zkoušku, 

náhrady škody, smluvní pokuty, doby ručení a nájemní 

smlouvy 10.4 

▪ vyjádří svůj osobní postoj a rozhodnutí ve vztahu k 

obecným příčinám předlužení a možnostem osobní 

prevence 10.5 

▪ používají portfolio jako informační zdroj 10.6 

▪ spolupracují, argumentují, prezentují, hodnotí 10.7 

▪ diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

10.8 

▪ Smlouvy     10. téma 

 OSV- rozvoj 

schopností 

poznávání  

 

 



Německý jazyk  

413 

 

Název vyučovacího předmětu: 

5.25  Německý jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• Německý jazyk je vyučován v sedmém až devátém ročníku. 

• V 7. - 9. ročníku je časová dotace 2 hodiny týdně. 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Obsahem předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a 

souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi 

z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem a internetem. 

 

3. Organizační vymezení předmětu 

 Výuka probíhá ve skupině žáků, kteří si ho zvolí jako další cizí jazyk. Ve výuce je využíván 

výklad, dialogy, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce 

(vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, 

zpěv, dramatizace, výukové programy na PC. 

 

4. Začlenění průřezových témat 

• VMEGS – 7. a 9. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Ve vyučovacím předmětu německý jazyk využíváme pro utváření a rozvoj klíčových 

kompetencí tyto strategie: 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k pochopení důležitosti cizích jazyků nejen pro jejich osobní život, ale i 

pro další studium 

 propojujeme probraná témata a jazykové jevy s konkrétními situacemi v životě, rodině 

a ve světě 

Kompetence k řešení problémů 

 učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 
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 vedeme žáky k tomu, aby se nebáli mluvit s cizincem 

 vedeme žáky k opisu obsahu sdělení, chybí-li slovní zásoba 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky k porozumění jednoduchému sdělení v německém jazyce 

 učíme žáky umění naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

 využíváme dovedností osvojených v německém jazyce k navázání kontaktu či vztahu 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k tomu, aby v jednoduchých situacích dokázali vyžádat nebo poskytnout 

pomoc, radu 

 v německy hovořící skupině vedeme žáky ke spolupráci na jednoduchém úkolu 

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k tomu, aby získali představu o zvycích v německy mluvících zemích a 

porovnali je se zvyky našimi 

 vedeme žáky k zodpovědnému rozhodnutí podle dané situace 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k samostatné práci s uživatelskými slovníky 

 učíme žáky využívat německého jazyka k získávání informací z různých oblastí  

Kompetence digitální 

 vedeme žáky k ovládání běžně používaných digitálních zařízení a aplikací a jejich 

využívání při učení: slovníky on – line a další on – line platformy 

 učíme žáky vyhledávat a kriticky posuzovat informace: znalost německých reálií: 

Google, Wikipedie 

 umožňujeme žákům vyjadřovat se pomocí digitálních zařízení: práce s klávesnicí pro 

další cizí jazyk 
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Německý jazyk 

2. stupeň 

1. POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Očekávané výstupy 

Žák:   

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 

každodenních témat 

DCJ-9-1-04 používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník  

 

2. MLUVENÍ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

DCJ-9-2-01 sdělí ústně jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat, vyplní 

základní údaje do formulářů 

DCJ-9-2-02 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 

DCJ-9-2-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení, zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů 

 

3. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Očekávané výstupy 

žák: 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 
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DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci 

 

4. PSANÍ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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  2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 POSLECH S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-1-01 

Žák: 

▪ seznamuje se s výslovností hlásek a jejich skupin, 

pokouší se o foneticky správnou výslovnost 

 

 

▪ Jednoduchá slova, texty 

  

DCJ-9-1-02 
▪ rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, 

vyhledává známé výrazy a fráze  

 

 

▪ Práce s textem, poslech  

  

DCJ-9-1-03 
▪ učí se reagovat na jednoduché pokyny, rozumět 

jednoduchým větám  

 

▪ Oslovení, pozdrav, představování, poděkování  

▪ Pokyny a instrukce 

  

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 

Žák: 

▪ pokouší se o foneticky správnou výslovnost 

▪ učí se sestavit jednoduché ústní sdělení týkající se 

situací souvisejících se životem v rodině, škole  

▪ Jednoduchá slova, texty 

▪ Domov, rodina, škola 

  

  

DCJ-9-2-02 ▪ snaží se reprodukovat obsah přiměřeně obtížného 

textu 

 

▪ Jednoduché texty, dialog 

▪ Přiměřená slovní zásoba 

VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

DCJ-9-2-03 
▪ odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 

otázky pokládá 

 

▪ Adresa, pozdrav, pravopis hláskových skupin 

▪ Časování sloves v přít. čase 

▪ Podst. jména – člen určitý a neurčitý 

▪ Věta jednoduchá, pořádek slov ve větě 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 

Žák:  

▪ pokouší se o foneticky správné čtení hlásek, 

hláskových skupin, známých slov 

 

 

▪ Slovní zásoba 

  

  

DCJ-9-3-02 ▪ učí se číst s porozuměním jednoduchý text 

 
▪ Četba jednoduchého textu 

  

DCJ-9-3-03 
▪ používá abecední slovník učebnice, seznamuje se s 

dvojjazyčným slovníkem  

 

▪ Práce se slovníky 

  

PSANÍ 

DCJ-9-4-01 

Žák: 

▪ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 

 

▪ Formulář 

  

DCJ-9-4-02 

▪ napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času (použití základních 

gramatických struktur a vět) 

 

▪ Jednoduchý text: základní životopisné údaje 

  

DCJ-9-4-03 ▪ Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 
▪ Anekdota 
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  2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-1-01 

Žák: 

▪ snaží se orientovat v jednoduchých textech podle 

známé slovní zásoby  

 

 

▪ Orientace v jednoduchém textu 

  

DCJ-9-1-02 

 

▪ rozumí obsahu jednoduchých pokynů, týkajících se 

osvojovaných témat a reaguje na ně 

 

▪ Poslech  

▪ Dialogy – každodenní situace 

  

DCJ-9-1-03 

▪ rozumí jednoduchým a zřetelně vyslovovaným 

větám a adekvátně na ně reaguje 

 

 

▪ Pozdrav, poděkování, představování, omluva, 

žádost 

▪ Vyjádření souhlasu a nesouhlasu 

 

  

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 

Žák: 

▪ zapojí se do složitějších rozhovorů  

 

▪ Rodina, volný čas, zájmová činnost 

▪ Oblékání, nákupy 

  

  

DCJ-9-2-02 
▪ sdělí základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojených 

témat 

 

▪ Význam slov v kontextu 

▪ Synonyma, antonyma 

▪ Tvorba otázky a záporu 

▪ Zájmena, číslovky 

▪ Předložkové vazby 

▪ Předpony odluč. a neodlučitelné 
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TÉMATA 

DCJ-9-2-03 

▪ odpovídá na složitější otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

témat 

▪ podobné otázky sám pokládá 

 

▪ Adresa, bydliště 

  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 

Žák: 

▪ Snaží se vyslovovat a číst nahlas, plynule a foneticky 

správně jednoduché texty složené ze známé slovní 

zásoby  

 

 

▪ Četba jednoduchého textu 

 

  

DCJ-9-3-02 

 

▪ rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, 

orientuje se v běžných tématech  

 

▪ Práce s textem 

▪ Dialogy – běžná témata 

  

DCJ-9-3-03 

 

▪ pracuje s abecedním slovníkem učebnice a 

dvojjazyčným slovníkem  

 

▪ Práce se slovníkem 

  

PSANÍ 

DCJ-9-4-01 

Žák 

▪ vyplní rozšířené údaje o sobě ve formuláři 

 

▪ Formulář 

  

DCJ-9-4-02 
▪ napíše jednoduchá sdělení za správného použití 

základních gramatických struktur a vět  

 

▪ Dopis z prázdnin, blahopřání 

 

  

DCJ-9-4-03 
▪ stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 
▪ Práce s textem 
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  2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-1-01 

Žák: 

▪ porozumí textům složeným ze známé slovní zásoby, 

orientuje se v jednoduchém textu s výskytem 

neznámých slov 

 

▪ Poslech jednoduchého textu 

 

  

DCJ-9-1-02 
▪ rozumí známým každodenním výrazům a 

jednoduchým větám  

 

▪ Práce s textem, poslech  

  

DCJ-9-1-03 ▪ rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně 

reaguje  

 

▪ Komunikace v běžných každodenních 

situacích – pozdrav, poděkování, 

představování 

 

  

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-02 

Žák: 

▪ sdělí ústně základní údaje o své osobě, své rodině a 

běžných každodenních situacích, vyplní základní 

údaje do formulářů  

 

▪ Příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky 

▪ Nákupy, objednání jídla 

▪ Dotazník, objednávka aj. formuláře 

 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

  

DCJ-9-2-03 ▪ reprodukuje ústně obsah přiměřeně obtížného textu, 

promluvy a jednoduché konverzace  

▪ Synonyma, antonyma, význam slov v 

kontextu 

▪ Přídavná jména 

▪ Příslovce 

▪ Minulý čas některých sloves 

▪ Opakování gramatiky 
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 

Žák: 

▪ vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně 

jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby 

 

▪ Četba jednoduchého textu 

 

  

DCJ-9-3-02 
▪ rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu 

vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku 

  

▪ Četba s porozuměním 

  

DCJ-9-3-03 
▪ používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný 

slovník  

 

▪ Práce se slovníkem 

  

PSANÍ 

DCJ-9-4-02 

Žák 

▪ napíše jednoduchá sdělení za správného použití 

základních gramatických struktur a vět  

 

 

▪ Popis pokoje, dopis z prázdnin (min. čas) 

  

DCJ-9-4-03 ▪ stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

▪ Práce s textem  
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Název vyučovacího předmětu: 

5.26  Ruský jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
 

1. Časové vymezení předmětu 

• Ruský jazyk bude vyučován v 7., 8.  a 9.  ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. 

2. Obsahové vymezení předmětu 

Obsahem předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a 

souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi 

z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem a internetem. 

 

3. Organizační vymezení předmětu 

Ve výuce je využíván výklad, dialogy, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), 

samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, 

soutěže, recitace, zpěv, dramatizace, výukové programy na PC. Důraz je kladen na zvládnutí 

azbuky, používání slovníků, seznamování s reáliemi současného Ruska a se základy ruské 

literatury. Lexikální učivo je aktualizováno novými moderními výrazy spojenými s technickým 

rozvojem a pronikání cizích jazyků, zejména ruštiny. 

 

4. Začlenění průřezových témat 

• OSV - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání 

lidí, Mezilidské vztahy a Komunikace 

• VDO – Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování 

• VMEGS – Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět a Jsme Evropané 

• MUV – Kulturní diferenciace, Etnický původ, Multikulturalita 

• EV – Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

• MEV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality, Vnímání autora mediálních sdělení 

Pozn. Podrobné rozpracování – viz. tabulka průřezových témat 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k pochopení důležitosti cizích jazyků nejen pro jejich osobní život, ale i 

pro další studium 

 propojujeme probraná témata a jazykové jevy s konkrétními situacemi v životě, rodině 

a ve světě 

 vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle učení cizímu jazyku z hlediska celoživotního 

vzdělávání 

Kompetence k řešení problémů 

 učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

 vedeme žáky k tomu, aby se nebáli mluvit s cizincem 

 vedeme žáky k opisu obsahu sdělení, chybí-li slovní zásoba 

 vedeme žáky k objevování různých variant řešení, k tomu, aby se nenechali odradit 

případnými dílčími nezdary a vytrvale hledali konečné řešení problému 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky k porozumění jednoduchého sdělení v ruském jazyce 

 učíme žáky umění naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

 využíváme dovedností osvojených v ruském jazyce k navázání kontaktu či vztahu 

 žáky vedeme k výstižnému a souvislému vyjadřování v písemném a ústním projevu, k 

využití informačních a komunikačních prostředků pro účelnou komunikaci 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k tomu, aby v jednoduchých situacích dokázali vyžádat nebo poskytnout 

pomoc, radu 

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k tomu, aby získali představu o zvycích v rusky mluvících zemích a 

porovnali je se zvyky našimi 

 vedeme žáky k zodpovědnému rozhodnutí podle dané situace 
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Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k samostatné práci s výkladovými i uživatelskými slovníky 

  vedeme žáky k tomu, aby využívali ruského jazyka k získávání informací z různých 

oblastí  

Kompetence digitální 

 vedeme žáky k tomu, aby ovládali běžně používaná digitální zařízení a aplikace ruský 

slovník, překladač 

 vedeme žáky k tomu, aby využívali digitální technologie, aby si usnadnili práci, 

zefektivnili a zjednodušili své pracovní postupy v aplikacích a překladačích ruského 

jazyka 

 vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali informace pomocí digitální technologie (užití 

slovníků a překladačů na internetových stránkách) 
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Ruský jazyk 

2. stupeň 

 

1. POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Očekávané výstupy 

Žák: 

DCJ-9-1-01  rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 

DCJ-9-1-02  rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

DCJ-9-1-03  rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 

každodenních témat 

 

2. MLUVENÍ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 

  

3. ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Očekávané výstupy 

Žák: 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci 
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4. PSANÍ 

Očekávané výstupy 

Žák: 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělen 

  



Ruský jazyk 7. ročník 

428 

 

  2. STUPEŇ 7. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 POSLECH S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-1-01 
Žák: 

▪ rozumí jednoduchým otázkám a úkolům 

 

▪ Jednoduchá slova, věty, otevření a zavření 

učebnice, sešitu, penálu. 

 

  

DCJ-9-1-02 
▪ rozumí obsahu jednoduchých vět a slovům v 

učebnicích, vyhledává známé výrazy a fráze  

 

▪ Poslech na téma rodina, školní prostředí, dům, 

zvířata. 

  

DCJ-9-1-03 ▪ reaguje na jednoduché pokyny, rozumí 

jednoduchým větám 

 

▪ Oslovení, pozdrav, představování, 

poděkování, žák a jeho rodina, volný čas, 

škola. 

 

  

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 

Žák: 

▪ vyslovuje hlásky a jejich skupiny se správnou 

fonetickou výslovností a přízvukem 

▪ dokáže sestavit jednoduché ústní sdělení týkající se 

situací souvisejících se životem v rodině a škole  

 

▪ Jednoduchá slova, texty. 

▪ Domov, rodina, školní prostředí, sport, dům, 

výslovnost měkkých a tvrdých souhlásek, 

minulý čas. 

 

  

 OSV – sociální 

rozvoj-komunikace 

DCJ-9-2-02 ▪ reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu 

 

▪ Dialog a monolog na téma rodina, dům, volný 

čas, povolání, škola. 

 

VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DCJ-9-2-03 
▪ odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 

otázky pokládá 

 

▪ Oslovení, pozdrav, představení, intonace ve 

větě oznamovací a tázací, vyjádření záporu, 

vazba se 3. pádem, sloveso ve významu je, 

nachází se. 

 

  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 
Žák:  

▪ rozumí hláskám, slabikám, pokynům a nápisům 

 

▪ Práce s rusko-českým slovníkem, slovníkovou 

aplikací, učebnicí. 

 

  

 

DCJ-9-3-02 ▪ čte intonačně a rytmicky správně, rozumí slovům 

 

▪ Četba jednoduchých slov a vět v učebnici, 

literárních předloh na téma škola, rodina, 

domov, volný čas, povolání, sloveso ve 

významu je, nachází se, přivlastňovací zájmena, 

zápor. 

 

MUV – 

multikulturalita 

DCJ-9-3-03 
▪ čte ve dvojjazyčném slovníku, slovníkových aplikací, 

učebnici, knihách a v příručkách se správnou intonací 

a přízvukem 

 

▪ Četba textu na téma škola, rodina, domov, volný 

čas, povolání, sloveso ve významu je, nachází 

se, přivlastňovací zájmena, vyjádření záporu. 

 

  

PSANÍ 

DCJ-9-4-01 

Žák: 

▪ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 

 

▪ Formulář. 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DCJ-9-4-02 ▪ napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času  

▪ Jednoduchý text: základní životopisné údaje, 

pravopis psaní po g, k, ch, tvrdá a měkká 

písmena. 

  

DCJ-9-4-03 ▪ reaguje na jednoduché písemné sdělení 

▪ Tvoření odpovědí s použitím vazby z otázky. 

Vazba se 3. pádem, sloveso ve významu je, 

nachází se. 
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  2. STUPEŇ 8. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-1-01 
Žák: 

▪ rozumí jednoduchým otázkám a úkolům 

 

▪ Jednoduchá slova, věty. Otevření a zavření 

učebnice, sešitu, najít správnou stránku. 

 

  

DCJ-9-1-02 ▪ rozumí obsahu jednoduchých vět a slovům v 

učebnicích, vyhledává známé výrazy a fráze  

▪ Poslech na téma obchody a nakupování, režim 

dne, stravovací návyky, ruská vánoční tabule. 

 VMEGS – 

Evropa a svět nás 

zajímá 

DCJ-9-1-03 ▪ reaguje na jednoduché pokyny, rozumí 

jednoduchým větám 

 

▪ Rozumí poslechovým textům na téma obchody 

a nakupování, režim dne, stravovací návyky, 

ruská vánoční tabule. 

 

 MUV – Kulturní 

diferenciace 

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 

Žák: 

▪ vyslovuje slova a věty se správným přízvukem a 

intonací 

▪ dokáže sestavit jednoduché ústní sdělení týkající 

se situací souvisejících s denním režimem 

 

 

▪ Rozhovory na téma denní režim, stravovací 

návyky, vzhled, charakter, obchody a 

nakupování. 

  

 OSV – sociální 

rozvoj-

komunikace 

DCJ-9-2-02 ▪ reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu 

 

▪ Dialog a monolog na téma denní režim, 

stravovací návyky v porovnání s ruskou tradicí, 

vzhled, charakter, obchody a nakupování. Užití 

zájmen osobních ve 3. pádě jednotného čísla, 

VMEGS – 

Evropa a svět nás 

zajímá 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

časování sloves, 3. osoba jednotného a 

množného čísla, přídavná jména tvrdá a měkká. 

 

DCJ-9-2-03 

▪ odpovídá na jednoduché otázky týkající se volného 

času, stravování, vzhledu, charakteru, nakupování a 

podobné otázky pokládá 

 

▪ Intonace ve větě oznamovací, slovní přízvuk, 

barvy, měsíce, číslovky, roční období. 

 

  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 
Žák:  

▪ rozumí pokynům a nápisům 

 

▪ Práce s rusko-českým slovníkem, slovníkovou 

aplikací, učebnicí. 

  

  

DCJ-9-3-02 ▪ čte intonačně a rytmicky správně, rozumí slovům 

a jednoduchým větám 

 

▪ Četba jednoduchých slov a vět v učebnici, 

literárních předloh na téma denní režim, 

stravovací návyky v Rusku a v České republice, 

obchody a nakupování, vzhled a charakter. 

 

VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

 

DCJ-9-3-03 

▪ čte ve dvojjazyčném slovníku, slovníkových 

aplikací, učebnici, knihách a v příručkách se 

správnou intonací a přízvukem 

▪ rozumí jednoduchému textu s vizuální oporou 

 

▪ Četba textu na téma denní režim, stravovací 

návyky, charakter a vzhled, obchody a 

nakupování. 

  

PSANÍ 

DCJ-9-4-01 

Žák: 

▪ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 

▪ Formulář, objednávka. 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DCJ-9-4-02 ▪ napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného a denního režimu 

▪ Jednoduchý text: základní životopisné údaje, 

měsíce, číslovky, roční období, barvy, jídlo, 

ruská vánoční tabule. 

 

VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

DCJ-9-4-03 ▪ reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

▪ Tvoření odpovědí s použitím vazby z otázky. 

Časování sloves, zájmena osobní ve 3. pádě 

jednotného čísla, 3. osoba jednotného a 

množného čísla. 
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  2. STUPEŇ 9. ROČNÍK 
 

RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-1-01 
Žák: 

▪ rozumí jednoduchým otázkám a úkolům 

 

▪ Slova a věty na téma nemoci, jak se dostat do 

cíle, kde se co nachází. 

  

DCJ-9-1-02 ▪ rozumí obsahu jednoduchých vět a slovům v 

učebnicích, vyhledává známé výrazy a fráze  

 

▪ Poslech na téma názvy budov, části těla, počasí, 

svátky v Rusku, Moskva, nemoci a zdravotní 

stav, národnosti a názvy okolních států 

 

VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

DCJ-9-1-03 ▪ reaguje na základní informace každodenních témat 

 

▪ Rozumí poslechovým textům na téma části těla, 

počasí, názvy budov, svátky v Rusku, zdravotní 

stav, národnosti a názvy okolních států. 

 

 

VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 

Žák: 

▪ vyslovuje slova a věty se správným přízvukem a 

intonací 

▪ dokáže sestavit jednoduché ústní sdělení týkající 

se situací souvisejících se zdravotním stavem 

 

▪ Rozhovory na téma počasí, lidské tělo, 

zdravotní stav, svátky, popis okolí. 

  

OSV – sociální 

rozvoj-komunikace 

VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

DCJ-9-2-02 ▪ reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu 

 

▪ Dialog a monolog na téma zdravotní stav, 

použití minulého a budoucího času,  

VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 
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RVP ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DCJ-9-2-03 ▪ odpovídá na jednoduché otázky týkající se 

prázdninových zážitků a budoucích plánů 

▪ Intonace ve větě rozkazovací. Použití 

minulého a budoucího času. Užití spojky jestli. 

Vyjádření nutnosti a potřeby. 

 

  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 
Žák:  

▪ rozumí pokynům a nápisům 

 

▪ Práce s rusko-českým slovníkem, slovníkovou 

aplikací, učebnicí. 

  

  

DCJ-9-3-02 ▪ čte intonačně a rytmicky správně, rozumí slovům a 

jednoduchým větám 

▪ Četba slov a vět v učebnici, literárních předloh na 

téma Moskva, lidské tělo a svátky v Rusku.  

 VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

 

DCJ-9-3-03 

▪ čte ve dvojjazyčném slovníku, slovníkových 

aplikací, učebnici, knihách a v příručkách se 

správnou intonací a přízvukem 

▪ rozpozná známá slovní spojení 

 

▪ Četba textu na téma národnosti, okolní státy, 

vyjádření nutnosti a potřeby, rozkazovací 

způsob, budoucí čas. 

 

PSANÍ 

DCJ-9-4-01 
Žák: 

▪ vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 

▪ Hotelový formulář. 

  

DCJ-9-4-02 ▪ napíše jednoduché texty týkající se zdraví, okolí, 

Moskvy a počasí 

▪ Jednoduchý text: základní životopisné údaje, 

blahopřání, pozvánka. 

 VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

DCJ-9-4-03 ▪ reaguje na jednoduché písemné sdělení 

▪ Tvoření odpovědí s použitím vazby z otázky. 

Budoucí čas, použití spojky jestli, rozkazovací 

způsob, vyjádření nutnosti a potřeby. 
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6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

6.1  Formy (způsoby) hodnocení 

Ve všech ročnících a všech předmětech jsou žáci hodnoceni známkou – klasifikací. Hodnotí se 

stupeň naplnění očekávaných výstupů. 

6.2  Získávání podkladů pro hodnocení 

• Soustavné diagnostické pozorování žáka 

• Soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, zájmu a aktivity 

• Písemné, ústní, praktické, pohybové zkoušky, didaktické testy 

• Analýza výsledků činnosti žáka 

• Konzultace s ostatními pedagogickými pracovníky, popř. pracovníky pedagogicko – 

psychologické poradny 

• Rozhovor se žákem a zákonným zástupcem  

6.3  Obecná pravidla klasifikace 

• Používáme 5 klasifikačních stupňů. 

• Žák se klasifikuje ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu. 

• Základním východiskem je zpětná vazba. 

• Upřednostňujeme pozitivní hodnocení. 

• Zohledňujeme tvořivost a vlastní pokrok žáka. 

• Hodnocení zahrnuje i sebehodnocení žáka. 

• Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka. 

• O termínu písemné zkoušky trvající celou vyučovací hodinu informuje vyučující žáky 

předem. 

• V jednom dni mohou žáci vykonat jen jednu zkoušku tohoto rozsahu. 

• Klasifikační stupeň určuje vyučující daného předmětu. 

• V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období 

tito učitelé po vzájemné dohodě. 

• Učitel daného předmětu informuje o prospěchu žáka prokazatelným způsobem jeho 

zákonného zástupce. 

• Žák získá z každého předmětu minimálně dvě známky při jednohodinové dotaci. 
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• Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky za celé 

klasifikační období, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za 

příslušné klasifikační období. 

• Vyučující je povinen na konci klasifikačního období zapsat výsledky klasifikace do 

dokumentace žáka. 

• Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňský a léčebný pobyt, dočasné 

umístění v ústavech) vyučující přihlíží ke klasifikaci školy při instituci. 

Komisionální zkoušky  

• Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci pololetí, určí ředitel 

školy pro jeho klasifikaci náhradní termín. 

• Klasifikace žáka musí být v tomto případě provedena nejpozději do dvou měsíců po 

skončení prvního pololetí. 

• Není-li možné klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se v prvním pololetí 

neklasifikuje. 

• Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín. 

• Klasifikace žáka musí být v tomto případě provedena nejpozději do 15. října, do této 

doby žák podmíněně navštěvuje vyšší ročník. 

• Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů 

klasifikován ani v tomto náhradním termínu, opakuje ročník. 

• Má-li zákonný 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. 

• Ředitel školy nebo školní inspektor oprávněnost žádosti posoudí a neprodleně zástupci 

sdělí, zda bude žák přezkoušen. 

• Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, v případě, že vyučujícím je ředitel, 

jmenuje komisi školní inspektor. 

• Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda (zpravidla ředitel školy, nebo jiný pověřený 

učitel), zkoušející učitel (zpravidla vyučující daného předmětu) a přísedící (který má 

aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět). 

• Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. 
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• O průběhu komisionální zkoušky se pořizuje protokol. 

• Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do deseti dnů. 

• Není-li možné žáka pro jeho nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, může ředitel 

školy nebo školní inspektor stanovit nový termín k přezkoušení pouze výjimečně, a to 

ze závažných důvodů. 

• Výsledek přezkoušení žáka, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným 

způsobem zákonnému zástupci žáka. 

• Další přezkoušení žáka je nepřípustné. 

 

Opravné zkoušky 

• Opravné zkoušky jsou komisionální. 

• Žákovi druhého stupně, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou 

předmětech stupněm “nedostatečný”, ředitel školy umožní vykonat opravné zkoušky. 

• Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. 

• Termín zkoušek stanoví ředitel školy. 

• Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitel 

vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září, do té doby žák navštěvuje 

podmíněně nejbližší vyšší ročník. 

• Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

• Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné 

omluvy, klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm 

“nedostatečný”. 

6.4  Obecná pravidla hodnocení chování 

• Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel na pedagogické radě po domluvě s ostatními 

vyučujícími, konečné rozhodnutí má ředitel školy. 

• Kritériem je dodržování školního řádu. 

• Přihlíží se k věku. 

• Klasifikace chování zahrnuje pouze chování žáka během vyučování a všech akcí 

pořádaných školou, nezahrnuje chování žáka mimo školu. 

• Případné snížení známky z chování není trestem, známka z chování je hodnocením 

žákova chování za dané klasifikační období. 
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6.5  Hodnocení chování 

Chování žáka je klasifikováno třemi stupni: 

• Stupeň 1 – velmi dobré 

• Stupeň 2 – uspokojivé 

• Stupeň 3 – neuspokojivé 

6.6  Kritéria hodnocení chování 

Stupeň 1 – velmi dobré   

• Žák nevyvolává konflikty se spolužáky, aktivně se zúčastňuje vyučování, nenarušuje 

vyučování. 

• Je-li ojediněle napomenut, vždy na napomenutí pozitivně reaguje. 

• Méně závažného přestupku se dopouští zcela ojediněle. 

 

Stupeň 2 – uspokojivé 

• Žák se dopouští závažnějšího kázeňského přestupku, má problém s dodržováním 

pravidel obecné lidské slušnosti a jednání. 

• Opakovaně se dopouští drobných kázeňských přestupků. 

• Často narušuje vyučovací hodinu jednáním nebo činnostmi, které s výukou nijak 

nesouvisí. 

• Vyvolává konflikty se spolužáky. 

• Na napomenutí reaguje až po opakovaném upozornění. 

 

Stupeň 3 – neuspokojivé 

• Žák se dopustí velmi závažného činu, který zákon kvalifikuje jako trestný čin, nebo se 

opakovaně dopouští porušení školního řádu. 

• Nerespektuje pravidla obecné lidské slušnosti. 

• Má konflikty se spolužáky i učiteli. 

• Na napomenutí, důtku TU nebo ŘŠ nereaguje. 

6.7  Výchovná opatření 

• O udělených výchovných opatřeních informuje třídní učitel neprodleně a prokazatelně 

rodiče žáka. 

• Výchovná opatření se udělují podle míry přestupku. 
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• Udělení přísnějšího opatření není podmíněno udělením předcházejícího mírnějšího 

opatření. 

Pochvala třídního učitele 

• za školní iniciativu 

• za úspěšnou práci 

Pochvala ředitele školy 

(schvaluje pedagogická rada) 

• za záslužný nebo statečný čin 

• za vzornou reprezentaci školy 

• za dlouhodobou úspěšnou práci 

Napomenutí třídního učitele 

• Udělí třídní učitel za opakované drobnější přestupky proti školnímu řádu. 

Důtka třídního učitele 

• Udělí třídní učitel za závažnější kázeňský přestupek nebo opakující se drobnější 

kázeňské přestupky. 

• Udělení důtky se hlásí řediteli školy. 

Důtka ředitele školy 

• Udělí ředitel školy po projednání v pedagogické radě za závažné nebo opakující se 

kázeňské přestupky 

 

6.8  Hodnocení prospěchu v jednotlivých předmětech 

Prospěch žáka ve všech předmětech je klasifikován těmito stupni: 

 

• Stupeň 1 – výborný 

• Stupeň 2 – chvalitebný 

• Stupeň 3 – dobrý 

• Stupeň 4 – dostatečný 

• Stupeň 5 – nedostatečný 
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6.9  Kritéria pro hodnocení předmětů 

Předměty s převahou teoretického zaměření (jazyky, společenskovědní předměty, 

přírodovědné předměty, matematika) 

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 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 požadovaných poznatků, faktů, 

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. 
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• 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 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 se projevují nedostatky. 

• Grafický projev je málo estetický a má větší nedostatky. 

• 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. 
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• Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani          s 

podněty učitele. 

• Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. 

• V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. 

• Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. 

• Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

• Nedovede samostatně studovat. 

 

Předměty s převahou praktického a výchovného zaměření (informatika, 

pracovní činnosti, tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, keramické práce, 

výchova k občanství) 

 

V těchto předmětech se hodnotí stupeň naplnění očekávaných výstupů a dále: 

• vztah k práci, zájem, aktivita, samostatnost, tvořivost 

• využití teoretických vědomostí v činnostech 

• osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů činností 

• kvalita výsledků, dokončení zadané práce 

• organizace vlastní práce, udržování pořádku na pracovišti 

• estetické vnímání 

 

 Kritéria klasifikace: 

Stupeň 1 – výborný 

• Žák je v činnostech aktivní, projevuje kladný vztah k práci, je samostatný. 

• Pracuje tvořivě, využívá získané teoretické poznatky, osobní předpoklady úspěšně 

rozvíjí. 

• Uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

• Výsledky práce jsou bez nedostatků, praktická činnost je vždy dokončena v rámci 

zadání. 

• Účelně organizuje vlastní činnost, udržuje pořádek na pracovišti. 

• Jeho projev je estetický a originální. 
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Stupeň 2 – chvalitebný 

• Žák je aktivní, převážně samostatný, k práci má kladný vztah. 

• Méně tvořivě a s menší jistotou využívá teoretické poznatky, dovednosti a návyky. 

• V postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. 

• Výsledky práce mají jen drobné nedostatky, žák je schopen tyto závady sám objevit a 

odstranit je, jen výjimečně potřebuje poradit. 

• Praktická činnost je dokončena. 

• Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pořádek na pracovišti. 

• Má zájem o umění, estetiku a život kolem. 

 

Stupeň 3 – dobrý 

• Žák je v činnostech méně aktivní, méně tvořivý, méně samostatný a pohotový. 

• Jeho vědomosti a dovednosti mají častější mezery. 

• V praktických činnostech se dopouští chyb, při postupech a způsobech práce potřebuje 

pomoc učitele. 

• Výsledky práce mají častější nedostatky, někdy zůstávají práce nedokončené. 

• Vlastní práci organizuje méně účelně, pracoviště udržuje v pořádku. 

• Nemá aktivní zájem o umění, nemá zvláštní zájem ani o estetiku a život kolem. 

 

Stupeň 4 – dostatečný 

• Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, není ani aktivní a tvořivý. 

• Získané teoretické poznatky dovede využít jen za soustavné pomoci učitele. 

• V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb, i při 

pomoci je odstraňuje obtížně a nepřesně. 

• Ve výsledcích práce má závažné nedostatky, práce zůstávají často nedokončené. 

• Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na 

pracovišti. 

• Nesnaží se. 

 

Stupeň 5 – nedostatečný  

• Žák odmítá účast na činnostech nebo projevuje okázale nezájem o práci. 

• Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit teoretické poznatky. 

• V praktických činnostech, dovednostech a návycích má zásadní nedostatky. 
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• Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, jeho projev nemá estetickou hodnotu. 

• Nedokáže si zorganizovat práci na pracovišti, nedbá o pořádek. 

6.10 Hodnocení celkového prospěchu 

Celkový prospěch je hodnocen těmito stupni: 

• Prospěl s vyznamenáním 

• Prospěl 

• Neprospěl 

6.11 Kritéria pro hodnocení celkového prospěchu  

Prospěl s vyznamenáním 

• Není-li žák v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 

horším než chvalitebný. 

• Průměr hodnocení povinných předmětů nemá horší než 1,5. 

• Chování žáka je velmi dobré. 

Prospěl 

• Není-li žák v žádném z předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 

nedostatečný. 

Neprospěl 

• Je-li žák v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 

nedostatečný. 

6.12 Postup do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí nebo při opravných 

zkouškách prospěl ze všech povinných předmětů (stanovených školním vzdělávacím 

programem) s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do 

vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně opakoval 

ročník, a žák druhého stupně, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu 

na prospěch tohoto žáka. 
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6.13 Hodnocení ústní prezentace 

Ústní prezentace je hodnocena těmito stupni: 

• Stupeň 1 – výborný 

• Stupeň 2 – dobrý 

• Stupeň 3 – slabý 

• Stupeň 4 – nevyhovující 

6.14 Kritéria pro hodnocení ústní prezentace 

• A - Žákovi se daří vzbudit a udržet pozornost posluchačů. 

• B - Žák hovoří v celých větách, používá bohatých jazykových prostředků. 

• C - Žákův projev není monotónní, vhodně užívá zvukových prostředků. 

• D - Na žákovi nejsou patrné známky trémy. 

6.15 Hodnocení skupinové práce 

Skupinová práce se hodnotí těmito stupni: 

• Stupeň 1 – výborně  

• Stupeň 2 – velmi dobře 

• Stupeň 3 – dobře 

• Stupeň 4 – dostatečně 

• Stupeň 5 – nedostatečně 

6.16 Kritéria pro hodnocení skupinové práce 

Hodnotí se tyto oblasti: 

• Podíl na práci skupiny 

• Navrhování řešení (nápadů, myšlenek, postupů) 

• Komunikace 

• Faktická správnost – kritéria shodná s hodnocením předmětů 
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 Podíl na práci skupiny Navrhování řešení Komunikace 

Výborně Aktivně se účastní. 

Přichází s 

myšlenkami a 

nápady a realizuje je. 

Jasně a plynule 

formuluje myšlenky. 

Vhodně argumentuje. 

Velmi dobře  
Rozvíjí a realizuje 

nápady ostatních. 

Formulace myšlenek 

se víceméně daří. 

Přiměřeně 

argumentuje. 

Dobře Částečně se účastní. 
Pouze realizuje 

nápady ostatních. 

Obtížně formuluje 

své myšlenky. 

Argumentace se daří 

pouze ojediněle. 

Dostatečně  Je pasivní. 

Myšlenky formuluje 

za pomoci ostatních. 

Argumentace je 

velmi slabá. 

Nedostatečně Odmítá se zapojit. Odmítá cokoliv řešit. 

Nedokáže formulovat 

své myšlenky ani za 

pomoci ostatních. 

Není schopen 

argumentovat. 

 

 

Podíl na práci 

skupiny 

a navrhování řešení 

Komunikace 
Faktická správnost, 

kreativita 
Dodržení termínů 

Hodnotí členové 

skupiny, popř. učitel 

Hodnotí členové 

skupiny, popř. učitel 
Hodnotí učitel Hodnotí učitel 

Max. 25 % Max. 25 % Max. 25 % Max. 25 % 

 

Stanovení výsledné známky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 výborně 100 % – 91 % 

2 velmi dobře 90 % – 71 % 

3 dobře 70 % – 41 % 

4 dostatečně 40 % – 21 % 

5 nedostatečně 20 % – 0 % 


