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Charakteristika školy 

 

 

ZŠ Chodouny je málotřídní škola s jednou třídou a třemi ročníky 1. stupně, s jedním oddělením školní družiny, jedním oddělením MŠ a školní 

jídelnou. Obýváme moderní jednopatrovou panelovou budovu na konci obce v klidném přírodním prostředí. Kapacita ZŠ je 30 žáků. 

Škola spádově patří pod obce Chodouny a Lounky. Žáci z Lounek mají možnost dopravy do školy i zpět častými autobusovými spoji.  

Žáci se učí od 3. třídy anglický jazyk, prakticky denně pracují s výukovými programy, případně internetem. Ve školní družině žáci dochází do 

zájmových kroužků dle vlastního výběru, jsou to: hra na flétnu, rukodělný kroužek, pohybové hry.  V průběhu školního roku se snažíme 

vzdělávat žáky i při návštěvách kulturních a poznávacích akcí, rovněž tak upevňovat dobrý fyzický stav žáků ozdravnými pobyty se sportovním a 

turistickým zaměřením. 

 

 

 

Vybavení školy 

 

Škola má jednu učebnu, třídu školní družiny, počítačovou učebnu vybavenou čtyřmi počítači napojené na internet. Na těchto PC mohou děti 

využívat výukové programy a vyhledávat na internetu v době odpočinkové činnosti v ŠD. Ve sklepních prostorách je zřízena malá tělocvična-

herna vybavená základním tělovýchovným nářadím a náčiním a pingpongovým stolem. Vybavení pomůckami pro výuku odpovídá velikosti 

školy a je průběžně doplňováno. Ve třídě mají žáci k dispozici čtenářský koutek s moderní sedací soupravou.v ŠD je dobře vybavená žákovská 

knihovna beletrií i různými encyklopediemi, televize, video a počítač. Světelné podmínky, přírodní i umělé, jsou předpisové. Sociální zařízení 

odpovídá hygienickým normám. Školní zahrada je zatravněná, jsou zde herní prvky /polezná stěna a síť,  

šplhací tyč a lano, hrazda a kruhy. Dále houpačky, průlezky, klouzačka a pískoviště. 

V přízemí školy je šatna s lavičkami a odkládacími plochami.  

Učitelé nemají vlastní kabinet, jsou po celou dobu pracovního procesu s žáky a zajišťují dozor včetně každodenního pobytu o velké přestávce na 

zahradě. 

Vzhledem k umístění školy mohou žáci při odpočinkových činnostech navštěvovat místní hospodářské objekty, celoročně sledovat změny 

v přírodě, v lese i na polích. 

Učebna je vybavena nastavitelnými lavicemi.  

Školní stravování je v zásadách správné výživy, odpovídá požadovaným technologickým postupům. Škola se zapojila do programů ,,Školní 

mléko‘‘ a  „Ovoce do škol“ a tím přispívá ke zdravému stylu života. 
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Charakteristika pedagogického sboru 

 

Ve škole pracují dvě učitelky, průměrný věk je 45 let. Ředitelka-učitelka je speciální pedagog, vede nápravu řeči školních i předškolních dětí, 

vychovatelka - učitelka vyučuje výchovy. Obě pravidelně navštěvují semináře DVPP, čtou odborný tisk a využívají internet ke zkvalitňování 

výchovně vzdělávací činnosti, prošly školením na PC. Součástí školy je i MŠ s jedním oddělením, kde pracuje vedle vedoucí učitelky s plným 

úvazkem i vychovatelka ŠD s částečným úvazkem. Provozní zaměstnanci jsou kuchařka-účetní školní jídelny, školnice 

a topič. Celkem tedy 6 osob. 

 

 

Charakteristika žáků 

 

Žáci naší školy jsou pouze z obcí Chodouny a Lounky. Škola poskytuje vzdělávání žáků 1. - 5. ročníku tak, aby ve třídě byly maximálně tři 

ročníky. 

 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

 

Rodiče mohou školu navštívit kdykoli v době konzultačních hodin, průběžně při předávání a vyzvedávání dětí ve škole a školní družině. 

Rozhovory mohou probíhat při setkávání u příležitosti společných akcí /Den dětí, besídky, veřejná vystoupení/. Rodiče jsou informováni o 

činnosti školy ústně na třídních schůzkách a písemně na informační tabuli pro rodiče. Zde kromě provozních informací – školní řád, přehled 

pracovníků školy atd. jsou předkládány kopie článků z odborných časopisů, informace o účasti a úspěších žáků v různých soutěžích.                                        

Úzce spolupracujeme s Obecním úřadem  Chodouny – připravujeme vystoupení pro seniory a rodáky, spolupracujeme při vítání občánků, 

pokládáme květiny k pomníčku padlých ve 2. světové válce, pomáháme při přípravě akcí pro děti – rozloučení s prázdninami, dětský den, 

vánoční nadílka, pálení čarodějnic. Nedílnou součástí je i péče o vzhled a zeleň obcí, výsadba stromků. Občané obou obcí jsou pravidelně 

informováni o škole v místním Zpravodaji. 

Podporujeme veřejnou sbírku na financování činnosti občanského sdružení CPK – CHRPA- Centrum přípravy koní pro rehabilitaci pacientů a 

projekt Fond SIDUS podporující děti s onkologickým onemocněním. Spolupracujeme též s Policií ČR prostřednictvím programu Ajaxův 

zápisník /prevence kriminality/. Poznatky z BESIPu mohou děti prezentovat při pravidelné výuce na Dětském dopravním hřišti, které je součástí 

DDM Rozmarýn Litoměřice, s nímž spolupracujeme při výtvarných soutěžích a výstavách. 

Škola nerealizuje mezinárodní spolupráci. 
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Projekty / Integrovaná tematická výuka 
Téma: Svět kolem nás 

 

Dílčí cíle projektu: 

 Učit žáky objevovat, vnímat a vytvářet si názor na okolní svět a využívat ho jako zdroj inspirace a informací 

 Rozvíjet fantazii a estetické vnímání 

 Vést žáky ke kladnému vztahu ke kultuře, chápání její důležitosti a ochrany 

 Uvědomovat si lidové tradice, zvyky, rozšiřovat poznatky historických míst našeho kraje 

 Orientovat se v kulturních výtvorech a hodnotách 

 Vést žáky k lásce k literatuře, rozšiřování slovní zásoby 

 

 

 

 

 

Nástroje ke splnění cílů: 

 Pravidelné návštěvy divadelních představení 

 Prohlídky muzeí, galerií 

 Vzdělávací programy v knihovně (Roudnice, Litoměřice) 

 Hudební koncerty 

 Historická místa v našem kraji 

 Návštěva hradů a zámků, měst 

 Exkurze do podniků, zemědělských farem 

 Shlédnutí a aktivní zapojení do realizace výstav (Vánoce, Velikonoce) 

 Půjčování knih ze školní knihovny 

 Práce s PC, internetem 
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Téma: Zdravý životní styl 

 

Dílčí cíle: 

 Učit děti vést zdravý způsob života – dbát o své zdraví, upevňovat hygienické a sebeobslužné návyky 

 Osvěta v oblasti zdravé výživy s cílem předcházet obezitě (podvýživě) u dětí 

 Dodržování pitného režimu 

 Pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence, prospěšnosti pohybových aktivit 

 Dovednost odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit ohrožení v různých situacích 

 V případě úrazu dokázat poskytnout základní první pomoc 

 Vést žáky k ochraně přírody 

  

 Seznámit děti s významem třídit odpad a naučit třídit do barevných kontejnerů dle druhu odpadu 

 Udržovat čistotu, pořádek, pečovat o prostředí, ve kterém žijeme 

 Vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, planetou Zemí   

 

Nástroje ke splnění cílů :  

 Zapojení školy do programu ,,Zdravé zuby“, kterým žáky vedeme k pravidelné péči o svůj chrup a preventivním prohlídkám u zubního 

lékaře formou kvízů a soutěží 

 Akce ,,Školní mléko“ zvyšuje u dětí zájem o pití mléka a konzumaci mléčných výrobků 

 Pravidelný pitný režim během vyučování, dodržování zásad zdravé výživy ve školní jídelně 

 Rozvoj fyzických dovedností dětí formou pohybových her 

 Pobyt na čerstvém vzduchu, každodenní vycházky do přírody 

 Zapojení školy do preventivního programu Policie ČR ,,Ajax“ – zde se děti učí reagovat na různé situace v běžném denním životě, 

v dopravě a řešit problémy, do kterých by se mohly dostat 

 Účast v soutěži ,,Mladý zdravotník“ 

 Návštěvy ekologických programů ve středisku ,,Sever“ v Litoměřicích 

 Aktivně třídíme odpad do kontejnerů na plast, papír a sklo ve třídě, pořádáme sběr papíru 

 Pořádáme ozdravné pobyty, při kterých žáci získávají nové poznatky o přírodě a dění okolo nás formou výletů, turistických pochodů v 

přírodě, exkurzí, návštěv muzeí, knihoven, historických míst 
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Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

 

 

Zaměření školy 
 

Hlavní prioritou naší školy je vést žáky ke spolupráci, učit je naslouchat druhému, respektovat nebo polemizovat s jeho názory v diskuzi vedoucí 

ke zdárnému východisku. Dalším cílem je pěstovat a upevňovat v dětech kladný vztah k přírodě, uvědomovat si a respektovat důležitost 

životního prostředí pro život člověka. Škola zajišťuje celoroční etapovou hru zaměřenou na živou přírodu. S tím souvisejí i návštěvy 

ekologických programů střediska Sever v Litoměřicích a třídění odpadu dětmi přímo ve škole.   Další profilace bude uvedena podrobněji 

v klíčových kompetencích, které budou tvořit základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 

Dílčí složky uvedené v jednotlivých klíčových kompetencích mají žákům pomáhat k získání vědomostí, dovedností, schopností a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti. To vše na úrovni, která je pro žáka dosažitelná.  

Chceme dosáhnout toho, aby se děti ve škole učily samostatné práci, aby se učily spoléhat na vlastní síly, důvěřovat vlastnímu rozumu a byly 

vedeny k samostatnému myšlení a činnosti.                 

Využíváme takové činnostní formy a metody práce přiměřené rozumovým schopnostem a věkovým zvláštnostem žáků.  

Výchovně vzdělávací proces chápeme jako komplexní působení na žáka, na jeho osobnost a jeho rozvoj.                                                                
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Výchovné a vzdělávací strategie školy 
uplatňované pedagogickými pracovníky ve všech předmětech 

 

 

Strategie vedoucí ke kompetenci k učení 

 klademe důraz na pozitivní motivaci žáků 

 učíme žáky efektivně používat svou paměť 

 seznamujeme žáky s metodami efektivního učení a vhodnými postupy potřebnými pro   zvládnutí a domácí procvičování učiva 

 žáky vedeme k tomu, že vědí, co a jak se mají naučit 

 vedeme žáky ke správné orientaci v učebnicích a dalších učebních materiálech, ke vhodnému zpracování a systému ukládání a zapisování 

nabytých informací k případnému pozdějšímu použití 

 seznamujeme žáky s používáním odborné terminologie a operacemi s termíny, znaky a symboly v přiměřené míře, s ohledem na věk a 

schopnosti žáků 

 přivádíme žáky k zodpovědnosti za své vzdělání a motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání zadáváním samostatných prací a úkolů 

zaměřených především na reálné problémy běžného života 

 žáky i rodiče vedeme k poznání, že osvojené dovednosti a systém znalostí jsou důležitější než samotná známka na vysvědčení 

  ukazujeme žákům možné způsoby sebehodnocení a sledování vlastního pokroku 

 vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací v odborné literatuře, na internetu, v dalších médiích podle dostupnosti a k následné 

přípravě a samostatné prezentaci vlastních výstupů v hodině (referáty, projektové prezentace apod. podle charakteru zadání a možností 

žáků) 

 učíme je zodpovědně a samostatně se připravovat na výuku důslednou kontrolou a vyžadováním zadaných úkolů 

 snažíme se žáky vést k objevování souvislostí s ostatními předměty vhodným výběrem témat, učebního obsahu, aktuálním komentářem v 

průběhu výuky atd. 

 

Strategie vedoucí ke kompetenci k řešení problémů 

 zadáváme problémové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, přiměřené jejich věku a schopnostem 

 nabízíme žákům dostatek úloh z reálného života, učíme je nebát se problémů a naopak je považovat za výzvu 

 podněcujeme žáky k logickému uvažování a využívání jejich dosavadních zkušeností a k propojování znalostí z různých předmětů a 

oblastí 

 poskytujeme žákům dostatečný prostor pro vyslovení jejich vlastního názoru či hypotézy 

 vedeme žáky k pochopení, že chyby jsou důležité pro nalezení cesty ke správnému řešení a pro dobré zvládnutí učiva 

 podporujeme je při používání originálních a netradičních způsobů řešení či prezentace své práce 
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 zapojujeme žáky do projektové práce samostatné i skupinové 

 ve všech předmětech podle možností pracujeme s textem a rozvíjíme čtenářskou gramotnost žáků 

 ukazujeme žákům, jak získané informace posuzovat, porovnávat, třídit podle hledisek a zobecňovat zjištěné skutečnosti 

 

Strategie vedoucí ke kompetenci komunikativní 

 umožňujeme žákům obhájit vlastní názor a postoj např. k dění ve třídě, metodám práce a aktuálním problémům a potřebám jednotlivce i 

kolektivu vhodnými a slušnými prostředky, podpořený logickými argumenty – vždy ovšem za současného dodržování pravidel slušné 

komunikace 

 Podněcujeme potřebu kriticky hodnotit získané informace s ohledem na jejich pravdivost a použitelnost 

 nabízíme možnost prezentovat výsledky své učební činnosti ústně i písemně 

 vedeme žáky ke slovní i písemné interpretaci různých textových a obrazových materiálů 

 při komunikaci je vedeme k toleranci a respektu k projevům ostatních jednotlivců, skupin, menšin i národů 

 učíme je aktivně naslouchat, vybírat adekvátní komunikativní dovednosti a prostředky, uplatňovat prostředky neverbální komunikace, 

vždy s ohledem na aktuální potřeby a situaci 

 snažíme se odbourávat strach z promluv před třídou a na veřejnosti postupnými kroky a zvyšováním nároků 

 vhodným zařazováním skupinové práce podněcujeme žáky ke komunikaci a zvyšujeme počet příležitostí ke komunikaci mezi žáky 

navzájem i mezi žákem a učitelem 

 

Strategie vedoucí ke kompetenci sociální a personální 

 zařazováním skupinové a týmové práce podporujeme u žáků rozvoj zdravých mezilidských vztahů a ochotě si navzájem pomáhat, 

poskytnout radu a také o ni požádat, za poskytnutou pomoc poděkovat 

 vedeme je k poznání, že podmínkou efektivní spolupráce je především vlastní zodpovědnost za svou práci, schopnost sebekontroly a 

sebekritiky, respektování názorů druhých 

 navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků a zvýšení jejich zdravého sebevědomí 

 uplatňujeme individuální přístup k žákům talentovaným a současně k žákům s SPU 

 podle možností respektujeme osobní tempo žáka s tím, že postupně zdůrazňujeme potřebu rychlejšího pracovního tempa či uvažování ve 

specifických situacích (testování, zkoušky apod.) 

  snažíme se odbourat strach dětí ze špatné odpovědi 

 snažíme se o přátelskou atmosféru v procesu výuky 

  při hraní her a soutěžních aktivitách vyžadujeme uvědomělé dodržování pravidel, hru fair - play a vedeme žáky k tomu, že není důležité 

vyhrát nebo vyhrát za každou cenu, ale zúčastnit se a mít radost ze hry 
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Strategie vedoucí ke kompetenci občanské 

 respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáků a současně je vedeme k tomu, aby si uvedené odlišnosti ve svém 

kolektivu uvědomovali a také je respektovali 

 netolerujeme žádné projevy rasismu, xenofobie, antisemitismu, nacionalismu a vandalismu a vedeme žáky k tomu, aby uvedené negativní 

jevy dokázali rozpoznat a zaujmout k nim odmítavý postoj včetně případné žádosti dospělého o pomoc 

 seznamujeme žáky s účinným chováním v krizových situacích, vedeme je k zodpovědnému chování v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

 vedeme žáky k respektování názorů druhých lidí a jejich svobodného projevu 

 ve vhodných případech posilujeme pocit vlastenectví, hrdosti na národní dějiny a kulturní odkaz národa 

  ve všech předmětech zdůrazňujeme environmentální prvky a posilujeme v dětech ekologické myšlení včetně pocitu trvalé odpovědnosti 

za udržitelný vývoj světa 
 

Strategie vedoucí ke kompetenci pracovní 

 požadujeme dodržování dohodnuté kvality, rozsahu a termínu vypracování zadaných úkolů 

  učíme žáky efektivně organizovat svou vlastní práci 

 učíme žáky hodnotit vlastní práci i výkon spolužáka včetně návrhů na zlepšení 

 umožňujeme dětem podílet se na tvorbě pomůcek do výuky 

 zadáváme žákům úkoly a projekty, které vyžadují zodpovědné plánování a přístup k práci 

 odborných učebnách důsledně vyžadujeme dodržování řádu učebny a při veškeré činnosti pak dodržování norem hygieny a bezpečnosti 

práce 

 při samostatné práci je vedeme ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a splnění kritérií pro hodnocení 

 od žáků vyžadujeme takové chování, aby sobě či spolužákovi nezpůsobili úraz 

 vedeme žáky k dalšímu využívání získaných znalostí a dovedností v praktickém životě  
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Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do výuky s ostatními dětmi. Na základě vyšetření a doporučení školského 

poradenského zařízení a se souhlasem zákonného zástupce žáka je pro ně vypracován individuální vzdělávací plán (dále jen IVP). 

IVP musí obsahovat: diagnózu, závěry a doporučení vyplývající z vyšetření, pedagogickou diagnózu učitele, organizaci individuální péče, 

pomůcky a metody výuky, způsob hodnocení a podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci. Za zpracování IVP odpovídá třídní 

učitelka-ředitelka školy.  

V případě integrace žáka zajistí škola optimální podmínky pro vzdělávání zejména: 

 zohledněním druhu, míry a stupně při hodnocení výsledků vzdělávání 

 spoluprací s rodiči, s odborníky, se zřizovatelem 

 uplatňováním principu individualizace a diferenciace 

 uplatňováním zdravotního hlediska 

 úpravou školního prostředí 

 uplatňováním alternativních metod a forem práce, komunikace 

 úpravou výstupů předmětů a učiva (snížením, doplněním, rozšířením) 

 podporou talentu a nadání 

 pravidelnou komunikací a zpětnou vazbou 

 vytvářením příznivého klimatu 

 zařazením předmětů speciální pedagogické péče např. dyslektického kroužku apod. 

Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou, se sociální pracovnicí a dle potřeby naváže spolupráci s dalšími odborníky. 

 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

Jedná se o žáky s postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, žáky s autismem, s vadou řeči, s více vadami, žáky s vývojovými 

poruchami učení a chování.  

O zařazení žáka se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy v souladu s vyhláškou č.73/2005 Sb. podle § 9, s ohledem na možnosti školy, 

na základě doporučení Žáci s těžkým zdravotním postižením (§1 odst. 4 vyhlášky č.73/2005 Sb.) budou integrováni na naší škole pouze v 

případě úzké spolupráce zákonných zástupců žáka a na základě objektivního posouzení možností školy a po dohodě se zřizovatelem. Ředitelka 

školy v případě potřeby, podle §7 vyhlášky č.73/2005 Sb., zajistí působení asistenta pedagoga ve třídě. 

Pokud s ohledem na možnosti školy nelze umístit ve škole žáka se zdravotním postižením,  oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka, 

krajskému úřadu a obci, v níž má žák trvalý pobyt. 
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Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním 

Jedná se o žáky zdravotně oslabené, dlouhodobě nemocné a o žáky s lehčími poruchami učení a chování. 

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat na základě doporučení odborníků a po dohodě se zákonnými zástupci žáků bude vypracován IVP  

Při klasifikaci bude přihlíženo ke stupni a druhu specifické poruchy.  

 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Při vzdělávání žáků  

 z kulturně odlišného prostředí (národnostní menšiny, etnika aj.) 

 z rodin azylantů nebo žadatelů o azyl 

bude hlavní pozornost věnována osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé 

straně se budou vyučující snažit doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jeho národnosti. Cílem integrace 

žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí bude ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. 

Při vzdělávání žáků  

 z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením 

 ohrožených sociálně patologickými jevy, apod. 

Snahou integrace těchto žáků bude vytvářet příznivé společenské klima ve třídě i ve škole.  

V případě potřeby bude u žáků se sociálním znevýhodněním vytvořen IVP.   

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných  

Mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby a je jim zajištěna specifická péče a pomoc ze strany školy i rodiny, především při 

stimulaci a vytváření vhodných podmínek. Při identifikaci mimořádného nadání jsou uplatňovány nejrůznější metody pedagogické, 

psychologické i laické. Jde především o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se 

žákem a jeho rodiči. Především u mladších žáků je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo o nerovnoměrný 

(zrychlený) vývoj, který se postupně může vyrovnávat s věkovou normou a ve výsledku se může pohybovat v pásmu lepšího průměru. Při 

vyhledávání mimořádně nadaných žáků je věnována pozornost i žákům s vývojovou poruchou učení nebo chování. Při identifikaci a následné 

péči o mimořádně nadaného žáka mohou učitelům se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka poskytnout psychologové v síti 

pedagogicko-psychologických poraden. 

Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků se vychází důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace  

 výuka probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů  

 žákům jsou zadávány specifické úkoly 

 jsou zapojováni do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů 

 plní některé úkoly  vyššího ročníku 

 mají možnost volby při výběru metod práce 
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Průřezová témata 

 ČJ AJ M INF Prv Př Vl Hv Vv Tv Pč 

Osobnostní a sociální výchova            

rozvoj schopnosti poznání x x x x x  x x x x x 

sebepoznání a seberealizace x x x    x  x x x 

sebeovládání a sebeorganizovanost x x x x      x x 

psychohygiena x x  x    x  x  

kreativita x x x x x   x x x x 

poznávání lidí x x   x  x  x  x 

mezilidské vztahy x x  x x  x   x x 

komunikace x x    x x  x  x 

kooperace a kompetice x  x x    x   x 

řešení problému a rozhodovací dovednosti    x x    x  x 

hodnoty, postoje, praktická etika x       x x   

Výchova demokratického občana            

občanská společnost a škola x    x  x x   x 

občan, občanská společnost a stát x x     x x   x 

formy participace občanů v politickém životě       x     

principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodováni       x  x   

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech            

Evropa a svět nás zajímá x x x x   x x x   

objevujeme Evropu a svět x x x x   x x    

jsme Evropané x x x   x x x x  x 

Multikulturní výchova            

kulturní diference x x   x  x x    

lidské vztahy x x   x  x x x   

etnický původ x x  x x x x     

multikulturalita x   x x  x x x   

princip solidárního smíru a solidarity     x  x     

Enviromentální výchova            

ekosystémy x   x  x x  x   

základní podmínky života  x    x      
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     Prv Př Vl Hv Vv Tv Pč 

lidské aktivity a problémy životního prostředí x   x x x x  x  x 

vztah člověka k prostředí  x   x x x x x   

Mediální výchova            

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení x      x x    

interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality x x          

stavba mediálních sdělení x          x 

vnímání autora mediálních sdělení  x      x x  x 

fungování a vliv médií ve společnosti x x     x  x  x 

tvorba mediálních sdělení x x       x   

práce v realizačním týmu x x     x  x   
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 Průřezová témata – Český jazyk 1. – 5. ročník 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání        

smyslové vnímání – zrak, sluch, hmat, cvičení paměti, pozornosti, problémové úlohy, rébusy, rozvoj slovní zásoby                                                             

Sebepoznání a sebepojetí              
dramatické hry : já a moje tělo, popis osoby, zvířete, věci, vztahy v rodině, sebehodnocení svých znalostí a úspěchů 

Seberegulace a sebeorganizace     
řešení samostatných úkolů, „odhad schopností“, tiché čtení, moje role ve dvojici, ve skupině 

Psychohygiena                               
tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, hudba jako zklidňující prvek, dechová cvičení 

 

 

Kreativita                                        
tvoření vět na daná slova, dovyprávění příběhu, vymyšlené příběhy, užití prvků dramatické výchovy, čtení s porozuměním,  otázky a odpovědi k 

textu 

 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí                                
vzájemné poznávání a soužití ve třídním kolektivu, seznamování s dospělými pracovníky školy, popis a charakteristika osob 

Mezilidské vztahy                          
seznámení se s pravidly chování ve škole, snaha o jejich dodržování, rozpoznání, co je správné a co ne, pomoc druhému, využití pohádkových 

textů – „dobro x zlo“, využití prvků dramatické výchovy   

 

 

                      



 17 

Komunikace 

monolog x dialog – jeho pravidla, dramatizace textů, pantomima, scénky – pozdrav, prosba, omluva, umět o něco požádat,                  

poděkovat, odmítnout 

Kooperace a kompetence                
spolupráce ve dvojicích, ve skupině, náhodné vazby, rozdělení rolí 

 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti    
společné řešení problému v rámci třídy – „porota ze žáků“ – vynesení rozsudku, modelové situace - nacvičování 

Hodnoty, postoje, praktická etika                  
právo říci svůj názor mají všichni / naslouchání druhých, slušná forma komunikace / 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občanská společnost a škola                                    
znát jméno školy, adresu, účast na akcích školy, soutěže. 

Občan, občanská společnost a stát                         

znát svá práva a povinnosti, umět nést odpovědnost za své činy 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Evropa a svět nás zajímá                                         
vyprávění o dovolené v zahraničí, pohledy, fotografie, využít olympijských her a jiných mezinárodních setkání 

Objevujeme Evropu a svět                                      
my v cizině x cizinci v naší vlasti, obci, cizí jazyk, národní zvyky a tradice, písně, tance, jídlo 

Jsme Evropané                                                         

členství v EU 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Kulturní diference                                                    
jedinečnost každého – vyprávění o sobě, co rád dělám, zvyky rodin – trávení Vánoc, Velikonoc, poznávání našich kulturních památek - výlety 

Lidské vztahy                                                          
hodnocení mezilidských vztahů v přečtených textech, srovnání se skutečností ve třídě, v rodině, využití pohádek - hodnocení vlastností 

pohádkových postav  

                                                                                      

Etnický původ                                                
jsou – li ve třídě děti z etnických menšin – porovnání zvyků (Vánoce, Velikonoce) 

Multikulturalita                                                       
využití slovenské literatury – rozdíly a shody  

Princip sociálního smíru a solidarity 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Ekosystémy                                                                
jsme součástí přírody, pozorování a ochrana svého okolí     

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí                                        
třídění odpadu ve škole, úklid okolí školy, soutěž ve sběru papíru, ochrana zvířat a životního prostředí - využití textů v učebnici 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Tematické okruhy receptivních činností: 

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení     

práce s dětskými časopisy – rozvíjení vkusu                 

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

sloh- tvorba zprávy, sestavení oznámení 

stavba mediálních sdělení 

pozvánka na školní akce, grafický záznam přímé řeči 

vnímání autora mediálních sdělení 

fungování a vliv médií ve společnosti 
 

Tematické okruhy produktivních činností: 

tvorba mediálního sdělení 
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Průřezová témata - Anglický jazyk 3. - 5. ročník                                                                                           

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání  

Komunikace v anglickém jazyce, hodnocení a sebehodnocení v AJ zaměřené nejen na memorování (slovíčka, fráze), ale hlavně na tvořivou 

dovednost, dramatizaci, umět popsat druhy sportu, vyjádřit jejich oblibu a naopak, cvičení paměti /Kimova hra/, cvičení smyslů, pozornosti, užití 

a práce s počítačovými programy 

Sebepoznání a sebepojetí 

Při jakékoliv samostatné práci – samostatné řešení a vlastní osobní přístup k zadané činnosti s oporou o slovník.  Tvořivý a osobnostní přístup    

na daná témata.  My family. A letter to my friend,My body, popis osoby, věci, zvířete 

Seberegulace a sebeorganizace 

Dodržování pravidel v rámci skupinových prací, rozhovorů, dramatizace a také umění sám využívat nabízených možností dobrovolných úkolů 

v samotném systému hodnocení anglického jazyka. Umět se samostatně rozhodovat a vybírat si z nabídky možností podle sebe. Tvorba vlastního 

rozvrhu podle svých představ a potřeb: My timetable. 

Psychohygiena 

Střídání různých forem práce a aktivní zapojování se do těchto činností. 

Kreativita 

Řešení zadaných situací či situací, na které se náhodně „narazí“ a umět je originálně vyřešit. Být tvořivým a tuto tvořivost zapojit jak formou 

písemného /výtvarného/ zpracování, ale také domluvou se s ostatními v kolektivu, dramatizací, hrou, vlastní nápaditostí.  

 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 
Vzájemná spolupráce, modelové situace, rozhovory a konverzace na daná témata 

Mezilidské vztahy 
Vzájemná pomoc při společném řešení situací, tvorba scének, rozhovorů, umění vcítit se podle možností do různých skupin, např. při hodnocení 

či posuzování výkonů, nápaditosti a tvořivosti svých spolužáků, pomoc potřebnému, služba pro kolektiv… 

Komunikace 

Konverzace na daná témata, skupinové dialogy, tvorba otázek a odpovědí, dramatizace textů… 
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Kooperace a kompetence 
Tvorba a práce ve skupinách, spolupráce ve dvojici, náhodné vazby, rozdělení rolí 

 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Umění komunikovat a řešit dané aktuální situace. Snažit se najít klady a zápory řešení, umět si poradit podle vlastního přesvědčení a také 

svědomí. Umět popsat ztracenou osobu, požádat o pomoc při hledání. /my face, body, he/she is wearing/, problém řeší celá třída: zahraj, předvedˇ 

Hodnoty, postoje praktická etika: Umění být vnímavý a vážit si sebe i druhého, svého i cizího majetku. Využití empatie v různých situacích, 

kde je zapotřebí spolupráce, pomoc, rada. Mluví-li jeden, nasloucháme, všichni mají právo říct svůj názor. Zamyslet se nad tím, kým bych chtěl/a 

být? Proč? I want to be……. Why?  

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občanská společnost a škola  

Seznámení se se systémem školství v anglicky mluvících zemích, porovnat. My school /seznámení, povídání/ 

Občan, občanská společnost a stát 

Velká Británie a USA, hlavní města, politické uspořádání, jiné zvyky, tradice, kultura, svátky /srovnání s ČR/ - jednoduchou formou 

Formy participace občanů v politickém životě  

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Řešení problémů či situací – každý má právo říct svůj názor a přesvědčit o své pravdě ostatní. 

 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Evropa a svět nás zajímá  

Porovnání znalostí o ČR a Velké Británii, využití zpráv,olympiády, sportovních utkání 

Objevujeme Evropu a svět  
Evropa a její státy, které jsme navštívili o prázdninách – Holiday, Great Britain, The USA /+ orientace v mapě daných států, měna, britská a 

americká vlajka – popis /. Přísloví, říkanky, hrátky v anglickém jazyce s porozuměním + využití textů anglických písní a jmen konkrétních 

zpěváků…   Významné osobnosti VB a USA / jen zmínka/ 

Jsme Evropané  
Zpracování krátkého projektu – informace o České republice – My country, My village / jednoduchou formou/ 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Kulturní diference  
Porovnání zvyků a tradic v USA, Velké Británii a ČR – Christmas, Easter, Halloween /různé formy zpracování, postavené na prožitku – 

přizpůsobení dětem mladšího školního věku/ 

Lidské vztahy 

Vzájemná ohleduplnost, potřeba kooperace, radost ze společného tvoření, základní vztahy v rodině – My family, My friend 

Etnický původ 
Zmínka o odlišení národnostního, sociálního, náboženského atd. – články z novin, překlady s oporou o slovník /opět jednoduše/… 

Multikulturalita 

Stejně jako jsou různá nářečí v ČR, odlišnosti a rozdíly v „americké“ a „anglické“ angličtině /zajímavost/ 

 

Princip sociálního smíru a solidarity 

Správnost a potřebnost tohoto principu by měla být přirozeným vyústěním předchozích tematických okruhů. 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Ekosystémy 

Jsme součástí přírody, pozorujeme své okolí. Společenstva např. okolí lidských obydlí, pole, les, voda – propojení s PRV, zvířata v daných 

společenstvech on the farm , pets , wild animals 

Základní podmínky života  

Vyjádřit vlastní potřebu - What do you need?  

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Čtvero ročních období: spring, summer, autumn, winter – What´s weather like? a možnosti aktivit v nich. 

Vztah člověka k prostředí 

Vztah ke svému domovu, městu, zemi a přírodě vůbec. At home, In the town,village 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Tematické okruhy receptivních činností: 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Stavba mediálních sdělení 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve společnosti 
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Tematické okruhy produktivních činností: 

Tvorba mediálního sdělení 

Tvorba pozvánky: My  birthday  party, hra Na reportéra- každodenní konverzace – otázky a odpovědi, komunikace a mluvení základem 

dorozumívání, kontaktu, pochopení 

Práce v realizačním týmu 

Umění pracovat a tvořit v týmu – redakce /jednoduchý popis, vyprávění jako ukázka možného článku/ 
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Průřezová témata – Matematika 1. – 5. ročník 

 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
práce v realizačním týmu 
 

Osobnostní rozvoj 
Rozvoj schopností poznávání – rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení 

smyslového vnímání, rozvoj dovednosti zapamatování (Geometrie – hmat  a zrak: geometrické tvary a tělesa,  Aritmetika – dovednost 

zapamatování, pozornost a soustředění: obor pamětného i písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení, číselné řady, řešení problémů - slovní 

úlohy  

Sebepoznání a sebepojetí – rozvíjení vztahu ke vzdělání, pozitivní přístup k získávání znalostí 

Seberegulace a sebeorganizace – u všech typů příkladů využití sebekontroly pomocí zkoušky, u slovních úloh zkontrolování si postupu řešení a 

nepodléhání panice (sebeovládání) při špatném vyřešení úlohy, při delší časové práci se naučit si rozdělit čas, naučit se nést důsledky svého 

uvažování, nenechat se zmást 

Psychohygiena – rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům z neúspěchu, ale snažit se jim předcházet, vyhledání pomoci při řešení potíží (práce 

s pomocnými kartami a tabulkami: vzorce, tabulka násobků apod.), relaxační hry 

Kreativita – rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady při řešení slovních úloh, tvoření vlastních slovních úloh, zajímavých příkladů, hlavolamů 

 

Sociální rozvoj 
Poznávání lidí – vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin 

Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, při práci skupin a dvojic: rozvíjení 

schopnosti pracovat s různými žáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh 

Komunikace – rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení matematických cvičení 

Kooperace a kompetence – rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat vedoucího 

skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se 

 

Morální rozvoj 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit vzniklé problémy – různá řešení, 

pomoc druhých; dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím 

Hodnoty, postoje, praktická etika – při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, hlavně při práci skupin; spoléhat se na sebe i na ostatní, 

spravedlivé hodnocení práce svoji i druhých, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům – ohleduplnost, tolerantnost, pomoc 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občanská společnost a škola – cvičení sdělit otevřeně svůj názor při řešení úloh, sdělovat svůj názor, respektovat názor (nápad) někoho jiného, 

aktivní zapojení do řešení daných úkolů 

Občan, občanská společnost a stát – odpovědný přístup k přípravě na hodinu (práva a povinnosti) 

Formy participace občanů v politickém životě  
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – využití prvků demokracie i v hodinách matematiky – řád, norma, 

spravedlivé hodnocení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Evropa a svět nás zajímá – využití vlastních zkušeností, poznatků získaných při prvouce (Aritmetika – práce s velkými čísly: porovnávání čísel 

označujících rozlohu světadílů a oceánů, využití tabulek a grafů; Geometrie – úsečky označující délku říčních toků a jejich porovnávání, práce 

s grafy a tabulkami, převody délkových jednotek) 

Objevujeme Evropu a svět – tvoření a řešení slovních úloh, tabulek a grafů, zajímavých cvičení s tématikou Evropy (práce s čísly označujícími 

rozlohu, počet obyvatel evropských států, práce s čísly označujícími nadmořské výšky hor, délky řek, plochy oceánů a moří, příklady s čísly 

vyjadřujícími vzdálenosti různých měst, využití tabulek a grafů) 

Jsme Evropané – znalost cizích měn, zejména euro (event. zařadit příklady na převody měn, zejména euro) 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Kulturní diference – respektování spolužáků jiných etnik (ve všech hodinách) 

Lidské vztahy – rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, na společné práci se podílí všichni bez rozdílu pohlaví, barvy 

pleti a příslušnosti k národu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování 

Etnický původ 
Multikulturalita – vzájemné obohacování se ve třídě – naslouchání druhým 

Princip sociálního smíru a solidarity 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy  
Základní podmínky života – voda – využití při slovních úlohách o spotřebě vody v domácnosti, spojitost s ochranou vody a jejím šetření, 

v geometrii převod jednotek objemu; energie – elektrická energie a její hodnota, šetření el. energie (slovní úlohy o domácnosti, práce s grafy a 

tabulkami ) 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady – druhotné suroviny: slovní úlohy související se sběrem 

papíru, množství nasbíraných kg ve třídě, škole, městě, porovnávání nasbíraného množství – tabulky, grafy, diagramy, v geometrii převody 

jednotek hmotnosti Vztah člověka k prostředí 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Tematické okruhy receptivních činností: 

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

stavba mediálních sdělení 

vnímání autora mediálních sdělení 

fungování a vliv médií ve společnosti 
 

Tematické okruhy produktivních činností: 

tvorba mediálního sdělení 

práce v realizačním týmu 
 

                                                   
jedinečnost každého – vyprávění o sobě, co rád dělám, zvyky rodin – trávení Vánoc, Velikonoc, poznávání našich kulturních památek - výlety 

Lidské vztahy                                                          
hodnocení mezilidských vztahů v přečtených textech, srovnání se skutečností ve třídě, v rodině, využití pohádek - hodnocení vlastností 

pohádkových postav  

Tucet zásad soužití                                                                                       

Etnický původ                                                          
jsou – li ve třídě děti z etnických menšin – porovnání zvyků (Vánoce, Velikonoce) 

Multikulturalita                                                       
využití slovenské literatury – rozdíly a shody,  

Princip sociálního smíru a solidarity 
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Průřezová témata – Prvouka 1. -3. ročník, Přírodověda 4. -5. ročník, Vlastivěda 4. -5. 

ročník 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání 
Cvičení smyslového vnímání (např. pokusy s potravinami, poznávání přírodnin-zkoumání jejich vlastností). Rozvíjení pozornosti při získávání 

nových poznatků. Cvičení  soustředění při plnění úkolů při procvičování a opakování. Rozvoj dovednosti zapamatování si důležitých bodů  či dat  

a schopnosti dané údaje vyhledávat, pracovat s nimi, využívat je (1. – 3. roč. -  učebnice, prospekty, encyklopedie; 4. – 5. roč. + navíc propagační 

materiály, internet). Propojení s ostatními předměty (např. výtvarná výchova, čtení, dramatizace…). 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvíjení vztahu ke vzdělávání a kladného přístupu k získávání znalostí dle vlastních možností. Snaha o překonávání překážek. Ve 4. a 5. 

ročníku důraz také na vlastní nápaditost, tvořivost, snaha o samostatný přístup k probírané látce, učivu. Tvorba referátů, tajenek, úkolů pro 

ostatní spolužáky. 

Seberegulace a sebeorganizace 
Cvičení sebekontroly a sebeovládání při upevňování poznatků, procvičování a opakování. Rozvíjení schopnosti stanovit časový rozvrh pro plnění 

úkolů a dodržovat jej. Plánování učení a zodpovědná příprava na referáty a projekty (4. – 5. roč.). Projekty kombinovat jako formou samostatné 

práce, tak i skupinové (náhodně zvolené, podle přání) – nutnost vyslechnout a pracovat s názorem druhých. 

Psychohygiena  
Rozvíjení dovednosti nepodléhat zátěžovým situacím, ale předcházet jim. Snaha o pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému. Umět 

najít pomoc při potížích (komunikace s učitelem). Využívání modelových situací, ve kterých je rozvíjena snaha o společné řešení problému již 

vyskytujícího se či pouze možnosti jeho vzniku (prevence). Vytvořit prostředí vzájemné důvěry a inspirace  

pro tvoření. 

Kreativita 
Rozvíjení schopnosti uplatnit nápady, hledat další cesty k uplatňování nápadů a realizovat je. Originálními způsoby, prostředky a možnostmi 

zpracovávat projekty a jejich vzájemné ukázky spojené s ohodnocením svými spolužáky.  

 

 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 
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Vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, rozvíjení hlubšího poznání spolužáků – neposuzovat je podle prvního dojmu. Rozvíjet další 

poznávání při práci ve dvojicích, skupinách, prvoučných vycházkách, exkurzích, výletech. 

Mezilidské vztahy 
Uplatňovat péči o kvalitní vztahy v kolektivu, cvičit toleranci a pochopení pro spolužáky, umění respektovat se navzájem (např. oslovovat se 

křestními jmény, pokoušet se při řešení konfliktů dívat se na vše i očima druhého, při neúspěchu hledat společně řešení apod.). Sledování 

mezilidských vztahů v různých časových obdobích. Sledování porušování lidských práv v naší historii. 

Komunikace 
Zdokonalování se v komunikaci verbální – modelové situace v prvoučných tématech (prosba, omluva, informace pro druhé, vysvětlení, asertivní 

jednání, dialog apod. – 1. – 5. roč.). Rozvíjení komunikace neverbální – referáty, projekty. V historii sledovat neexistující komunikaci i 

s důsledky. 

Kooperace a kompetence 
Rozvíjení schopnosti pracovat v kolektivu (ve dvojicích, ve skupině), hodnotit spolupráci a její přínos, umět se podřídit práci skupiny. Sledovat 

další příklady spolupráce mezi lidmi, národy, státy (např. spolupráce evropských států při řešení celoevropských problémů – Evropská unie). 

 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Zvládání problémů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit tyto problémy. Hledat v historii souvislosti a na příkladech historických 

osobností ukazovat, jak se rozhodovali, jak řešili problémy a jak ovlivnila jejich rozhodování doba, ve které žili (např. Jan Hus, Milada 

Horáková, Václav Havel). 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům – rozvíjet pomoc a ohleduplnost na základě vlastního žebříčku hodnot, který by měl být tvořen 

povědomím o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování.(Dané uplatňovat např. i v tématu rodina, význam a funkce 

rodiny – 1. – 5. roč.). Cvičení dovednosti analýzy postojů a hodnot v chování historických osobností – 4. – 5. roč. 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občanská společnost a škola 
Cvičení sdělit otevřeně slušnou formou svůj názor při řešení daných úloh, podporovat aktivní zapojení do řešení těchto úkolů. Žákovská 

samospráva ve srovnání se systémem volebního práva a povinnosti žáků i občanů. Ve škole máme ústavu, volby, žákovský sněm a sněmík. Ve 

třídě si žáci volí zástupce a jejich prostřednictvím mohou prosazovat své návrhy. 

Občan, občanská společnost a stát 

Odpovědný přístup k přípravě na hodinu – práva a povinnosti žáků. Aplikace na historické události – práva a povinnosti v různých 

společenstvech (tlupa, kmen, rod, první státy, říše, stavovská monarchie, období absolutismu, osvícenské názory, novodobá občanská společnost; 
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demokratické zřízení s ústavou, pluralitní parlamentní demokracie v kontrastu s totalitou, národnostní problematikou a porušováním lidských 

práv). 

Formy participace občanů v politickém životě 
V průběhu dějin boj za všeobecné a rovné volební právo. Demokratické volby – parlamentní, krajské a komunální. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Prvky demokracie v hodinách – řád, norma, spravedlivé hodnocení. V historických souvislostech – demokracie a diktatura v našich dějinách. Co 

je to Ústava, její význam. 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Evropa a svět nás zajímá 
Na základě vlastních zkušeností z cestování po jiných zemích během prázdnin. Seznamování s tradicemi, zvyky, životním stylem zajímavostmi, 

odlišnostmi, jazykem národů v Evropě. Zpracování poznatků do projektů, referátů, využití encyklopedií, map, internetu. 

Objevujeme Evropu a svět 
Naše vlast a Evropa (naši sousedé, srovnání s ostatními státy). v učivu o Evropě poznávají žáci povrch a přírodní útvary v Evropě, vodstvo, faunu 

a floru v Evropě i ve světě. Seznamují se s evropskými státy a jejich hlavními městy, učí se specifika jednotlivých států (vlajky, státní symboly, 

měna apod.) 

Jsme Evropané 

Seznámení s historickými kořeny evropské civilizace. Připomenutí rozdělení Evropy železnou oponou po 2. světové válce a integrace Evropy 

v 90. letech 20. století - Evropská unie. 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Kulturní diference 
Poznávání vývoje naší kultury. Promítání cizích vlivů do české kultury a naopak: české osobnosti ovlivňují světovou kulturu. Na základě 

poznávání dějinných událostí (konflikty vyplývající z odlišností sociálních, kulturních, náboženských apod.) respektovat zvláštnosti ostatních 

etnik.  

Lidské vztahy 
Rozvíjení schopnosti spolupráce v třídním kolektivu, prosazovat slušné chování. Aplikace na různé situace nejen mimo školní prostředí. 

Etnický původ 
Respektování jiných etnických skupin i s jejich odlišnostmi. Sledování Česko – německé otázky v historii, problém židů za druhé světové války, 

soudobá rasová nesnášenlivost. 

Multikulturalita 
Rozvíjet vzájemné obohacování se a naslouchání druhým nejdříve ve třídě a zkušenosti využívat ve vztahu k příslušníkům jiných sociokulturních 

skupin. Schopnost využít cizí jazyk – důležitý nástroj dorozumívání. 
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Princip sociálního smíru a solidarity 
Vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě, jejíž součástí mohou být i cizí státní příslušníci nebo členové jiných etnických skupin. Využít 

zkušenosti i nad rámec třídního kolektivu. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Ekosystémy 
Zařazování rostlin a živočichů do různých ekosystémů (rostlinná a živočišná pásma v Evropě i ve světě). Význam jednotlivých  ekosystémů pro 

život na Zemi. Naše obec a její vliv na okolní přírodu (čističky vod, sběrné dvory, černé skládky apod.). 

Základní podmínky života 

Jaké jsou základní podmínky života na Zemi? Nutnost ochrany životního prostředí – ekologie, národní parky, rezervace, chráněné krajinné 

oblasti (ochrana vzácných živočišných a rostlinných druhů). Možnosti ohrožení zákl. podmínek života. 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Seznámení se základními globálními problémy lidstva. Životní prostředí a zemědělství a chemie, doprava, průmysl, odpady. možnost zapojení se 

do ochrany životního prostředí ( např. třídění odpadků, údržba studánek, čištění koryt řek, přikrmování zvěře). 

Vztah člověka k prostředí 

Co můžeme udělat my pro ochranu prostředí? naše obec a příroda – zajišťování ochrany životního prostředí v naší obci.. seznámení 

s ekologickými problémy v okolí a jejich řešení. vliv prostředí na zdraví. 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Tematické okruhy receptivních činností: 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

V rámci „aktualit a zajímavostí“ v hodinách prvouky sledovat a hodnotit různá mediální sdělení. utvářet vlastní rozlišovací schopnosti na realitu, 

bulvár, reklamu. 

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

vnímat různé typy sdělení a rozlišovat jejich podání a obsah.  

Stavba mediálních sdělení 

z vlastní zkušenosti uvést příklady pravidelnosti v sestavování mediovaných sdělení ( např. zpravodajství, deníky, některé časopisy) 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Snažit se vytvářet vlastní hodnotící postoje k získávaným mediálním sdělením. 

fungování a vliv médií ve společnosti 

Seznámit se s příklady ovlivňování společnosti i jednotlivců médii (např. vliv médií za socialismu, reklamy v současných médiích). 

Tematické okruhy produktivních činností: 

Tvorba mediálního sdělení 
Příprava na tvorbu individuálních i skupinových sdělení pro školní časopis nebo rozhlas. 
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Práce v realizačním týmu 
Rozvíjet schopnost podílet se na práci v týmu pro školní časopis a rozhlas dle svých věkových možností. 

 

 

Průřezová témata – Informatika - 4. – 5. ročník 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání 
Rozvoj zrakového vnímání, rozvoj pozornosti při získávání nových poznatků, cvičení soustředění při práci na počítači, procvičování dovednosti 

zapamatování jak pracovat s různými programy a jak ovládat počítač. 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 
Cvičení sebekontroly a sebeovládání při samostatné práci na počítači. Naučit se zorganizovat čas v hodině, po splnění zadaných úkolů si žáci 

mohou zahrát hry.  

Psychohygiena 
Vedení k pozitivnímu naladění mysli a dobrému vztahu k sobě samému. Chápání počítače jako pomocníka v práci a v učení. Naučit se hlídat si 

strávený čas u počítače pouhým hraním, abychom se nestali otrokem počítače.   

Kreativita 
Rozvoj kreativity při kreslení na počítači. 

 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 
Péče o dobré vztahy ve třídě, oslovování spolužáků a spolužaček křestními jmény, pomáhání méně zdatným spolužákům při práci na počítači. 

Komunikace 
Zdokonalování se ve verbální i neverbální komunikaci. Slušná omluva, rozvoj slovní zásoby používané při práci s počítačem. 

Kooperace a kompetence 
Naučit se spolupracovat při práci na počítači ve dvojicích, umět dát prostor i druhému. 
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Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Žáci se učí odpovědnosti za své postupy práce na počítači, uvědomují si, že jejich nezodpovědná práce může poškodit počítač. Žáci se učí 

nezištně pomáhat slabším spolužákům. V 5. ročníku jako uživatelé internetu nezneužívají své anonymity a dodržují základní normy slušného 

chování a vyjadřování. 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občanská společnost a škola 
Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 
V 5. ročníku v návaznosti na učivo prvouky využíváme zeměpisné programy o Evropě. Poznáváme státy Evropy, hlavní města, přírodní útvary a 

vodstvo. Žáci využívají internet k získávání poznatků o státech Evropy do svých projektů v prvouce.  

Jsme Evropané 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Kulturní diference 

Lidské vztahy 
Dodržování pravidel slušného chování vůči všem spolužákům i učiteli. Bezproblémová spolupráce při práci na počítači se všemi spolužáky, 

nevyjímaje spolužáky, kteří patří k jiným etnickým skupinám anebo jsou cizími státními příslušníky. 

Etnický původ 

Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a solidarity 
Vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě, jejíž součástí jsou i cizí státní příslušníci nebo členové jiných etnických skupin, a to i při práci na 

počítači.  
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Ekosystémy 
Poznávání jednotlivých ekosystémů, zařazování rostlin a živočichů do ekosystémů pomocí počítačových programů. 

Základní podmínky života 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí Seznámení se s recyklací (nevydařený tisk na papír a jeho následné třídění), s ekologicky 

šetrnou likvidací starého počítače a jeho příslušenství. 

Vztah člověka k prostředí  

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Tematické okruhy receptivních činností: 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
V 5. ročníku při práci s internetem umět najít v textu nejdůležitější informace. 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
V 5. ročníku při práci na internetu umět rozlišit mezi reklamou a zprávou.  

Stavba mediálních sdělení 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

Tematické okruhy produktivních činností: 
Tvorba mediálního sdělení  Příspěvky do školního časopisu, na web. stránky školy. 

Práce v realizačním týmu   Schopnost domluvit se, společně třídit a poté realizovat myšlenky. 
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Průřezová témata – Hudební výchova 1. – 5. ročník  
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Osobnostní rozvoj 
 

Rozvoj schopností poznávání   

Cvičení pozornosti – např. opakování rytmu, melodie 

Zapamatování si textu, smyslové hry – zvuky, tóny 

Sebepoznání a sebepojetí  

Hra na tělo – rytmus, znázornění hudebních nástrojů, hudební sebevyjádření 

Seberegulace a sebeorganizace  

Práce ve dvojicích, ve skupinách – učí se spolupráci 

Psychohygiena    

Znázornění pohybu, hudba jako uklidňující prvek, podporuje vnímavost, city a vůli  

Uvolnění, relaxace při poslechu hudby  

Foukání svíček - dechová cvičení 

Kreativita 

Vyjádření písně pohybem, pantomima 

Nebát se vyjádřit své city, nálady a realizovat je 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí                              

Vzájemné poznávání se při práci ve skupině 

Mezilidské vztahy   

Vzájemná spolupráce při hudebních činnostech 

Dovednost vcítit se v písních do role různých lidí 

Komunikace  

Hra na ozvěnu – hlas, hudební nástroje, rytmus 

Hra na otázku a odpověď 

Spojení pohybu a hudby  

Kooperace a kompetice   

„Dětská kapela“ – snaha o spolupráci 

 Hudebně pohybové hry dávají příležitost ke spolupráci, k nácviku soc. rolí, k vytrvalosti a zodpovědnosti 
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Občanská společnost a škola                                 

Osvojování lid. písní, dětské hry, seznámení se s hudebními díly umožňují dětem prožít sounáležitost v soc. skupinách          

Občan, občanská společnost a stát   

- schopnost aktivního naslouchání písním, empatické cítění 

Formy participace občanů v politickém životě  

Úcta ke státním symbolům – hymna 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá  

Poznávání historie, hudby, hudebních žánrů a skladatelů   

Objevujeme Evropu a svět         

Prostřednictvím hudební činností a tradic se děti seznámí s jinými kulturami, jazykem a hodnotami  

Jsme Evropané 

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference      

 Možnost obohatit se o písně různých národů, hledat v nich podobnosti a rozdíly, poznat státní hymny  

Lidské vztahy   

Rozvíjení spolupráce mezi žáky a aktivní podílení při hudebních činnostech  

Etnický původ   

Odlišnosti v dějinách národů – např. indiánská, černošská otázka a s nimi spojené písně 

Multikulturalita  

Písně jiných národů v originálním jazyce (slovenské, anglické, …) 

Princip sociálního smíru a solidarity  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy      

Poznávání hodnot přírody v písních 

Vyjádření proměn přírody v ročních obdobích v poslechových skladbách  

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
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Stará řemesla, poznávání hodnot lidské práce v písních   

Vztah člověka k prostředí  

Při poznávání života rostlin a živočichů v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tematické okruhy receptivních činností: 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení   

Získávání informací o hudbě a hudebních skladatelích prostřednictvím internetu 

Význam reklamy, kritický přístup k ní 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Stavba mediálních sdělení 

Vnímání autora mediálních sdělení    

Hodnocení, vyjádření vlastních nápadů na vystoupení 

Fungování a vliv médií ve společnosti 
 

Tematické okruhy produktivních činností: 

Tvorba mediálního sdělení                                                  

Práce v realizačním týmu 
 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 

Občanská společnost a škola                                 

Osvojování lid. písní, dětské hry, seznámení se s hud. díly umožňují  dětem prožít sounáležitost v soc. skup.           

Občan, občanská společnost a stát   

Schopnost aktivního naslouchání písním, empatické cítění 

Formy participace občanů v politickém životě  

Úcta ke státním symbolům – hymna 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
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Průřezová témata – Výtvarná výchova 1. – 5. ročník  
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Osobnostní rozvoj 
Rozvoj schopností poznávání    - vnímání okol. světa, barev a pojmenování tvarů  

Sebepoznání a sebepojetí – výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu 

Seberegulace a sebeorganizace – práce ve dvojicích, ve skupinách – učí se spolupráci a rozplánovat  jednotlivé postupy 

Psychohygiena – hra s barvou, uvolnění, relaxace – abstraktní práce 

Kreativita – nebát se vyjádřit své nápady, realizovat je a dotvářet 

 

Sociální rozvoj 
Poznávání lidí – vzájemné poznávání se při práci ve skupině 

Mezilidské vztahy – respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 

Komunikace – řeč barev a tvarů, jak je vnímáme, rozbor uměleckých děl 

Kooperace a kompetence – rozvíjet dovednost navazovat na druhé i prosadit vlastní názor 

 

Morální rozvoj 

Tematické okruhy produktivních činností  

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Hodnoty, postoje, praktická etika – umět zaujmout postoj a zhodnotit „práci“ vlastní i druhého 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – učí se řešit problematiku technického rázu, zvládat různé malířské postupy 

Hodnoty, postoje, praktická etika – hodnocení vlastní i cizí práce, umět pochválit i zkritizovat 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Tvorba mediálního sdělení – výtvarné soutěže, výstavy 

Stavba mediálních sdělení 
 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Evropa a svět nás zajímá – život dětí v cizích zemích, výtvarné ztvárnění zážitků z prázdnin 

Objevujeme Evropu a svět – životní styl Evropanů, jejich zvyky, tradice 

Jsme Evropané 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Kulturní diference 
Lidské vztahy-  vztahy v  rodině, v kolektivu třídy - využití v tematické práci 

Etnický původ – poznávání umění různých etnických skupin 

Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a solidarity 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Ekosystémy – vyjádření proměny ekosystémů v různých ročních obdobích, využití přírodních materiálů, ochrana přírody 

Základní podmínky života – voda, vzduch, země – výtvarné vyjádření, péče o rostliny 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – průmysl a životní prostředí – modely, stavebnice, makety 

Vztah člověka k prostředí- naše obec, její historické památky, architektura – tematické využití 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Tematické okruhy receptivních činností: 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – význam reklamy, kritický přístup k ní, pokus o vlastní tvorbu - plakáty 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Stavba mediálních sdělení 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve společnosti 
 

Tematické okruhy produktivních činností: 
Tvorba mediálního sdělení – výtvarné soutěže, výstavy 

Práce v realizačním týmu 
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Průřezová témata - Tělesná výchova 1. – 5. ročník 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Osobnostní rozvoj 
Rozvoj schopností poznávání 
Rozvoj pohybových reakcí na sluchové a zrakové podněty, rozvoj pozornosti při získávání nových poznatků, cvičení soustředění při sportovních 

výkonech a hrách, rozvoj pohybové paměti, procvičování co nejsprávnějšího a nejrychlejšího řešení herních situací. 

Sebepoznání a sebepojetí 
Při nácviku pohybových dovedností poznávání svých pohybových možností.  

Seberegulace a sebeorganizace 
Cvičení sebekontroly při rozcvičkách a při relaxačních cvičeních, sebeovládání při hrách a soutěžích v duchu fair play, cvičení vůle při běhání a 

při zdokonalování se v dalších pohybových dovednostech. Plánování osobních cílů při plnění atletických disciplín vzhledem k minulým 

výkonům žáka. Možnost využití volného času ke zlepšování pohybových dovedností žáků. 

 

Psychohygiena 
Vedení k pozitivnímu naladění mysli a dobrému vztahu k sobě samému. Chápání pohybu jako radosti a pozitivní věci pro zdraví a mé tělo. 

Vyrovnání se s problémy při malých nebo velkých pohybových vlohách v rámci třídního kolektivu.   

Kreativita 
Rozvoj herní kreativity, vyjádření hudby pohybem při rytmické gymnastice a v 5. ročníku samostatná příprava a vedení rozcvičky. 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 
Vzájemné poznávání se ve třídním kolektivu, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech například při výběru spoluhráčů 

 k různým druhům pohybových her zaměřených na silu, rychlost, vytrvalost, obratnost, rozumovou bystrost a znalosti.  

 

Mezilidské vztahy 
Péče o dobré vztahy ve třídě, oslovování spolužáků a spolužaček křestními jmény, při řešení konfliktů se zkus dívat na vše i očima druhého, učit 

se povzbuzovat ostatní k dosažení lepších výkonů, fandit jim a přát jim zlepšení. Umět uznat porážku například podáním ruky soupeři. 

Nesvalovat vinu za neúspěch na někoho jiného, spíše hledat co jsem měl udělat lépe já. Učit se své spoluhráče spíše chválit než kárat. Snažit se 

udržovat týmový duch při hrách a soutěžích. Naučit se uznávat autoritu rozhodčích při hrách a na soutěžích. 
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Komunikace 
Zdokonalování se ve verbální i neverbální komunikaci. Slušná omluva, procvičování rychlé a účinné komunikace se spoluhráči při hrách a 

soutěžích., rozvoj slovní zásoby při komunikaci ve sportovní terminologii, chápání gest učitele jako rozhodčího. 

Kooperace a kompetence 
Naučit se spolupracovat při hrách, neprosazovat jen sebe, umět posoudit a udělat to, co je nejlepší pro družstvo. 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj dovedností pro řešení problémů a rozhodování v různých herních situacích v duchu fair play. 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Žáci se učí uznávat zdraví jako nejvyšší hodnotu, proto se učí opatrovat své zdraví i zdraví všech okolo i za cenu ztráty vítězství. Učí se přiznat 

podle pravdy, odsuzovat unfair chování a hru. Při soutěžích a hrách se rozvíjí cit pro spravedlnost a umění respektovat soupeře i rozhodčího. Žáci 

se učí nezištně pomáhat spolužákům i učiteli, například při nošení pomůcek. 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občanská společnost a škola 
Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Dodržování demokratického způsobu řešení problémů a konfliktů při tělesné výchově – „Když se mi něco nelíbí mohu se ozvat, ale slušně.“ 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

ROZVOJ ZÁJMU ŽÁKŮ O SPORT V EVROPĚ I VE SVĚTĚ. PŘÍKLADY NAŠICH ÚSPĚŠNÝCH SPORTOVCŮ ZAČLENĚNÝCH 

DO TÝMŮ V RŮZNÝCH ZEMÍCH. SETKÁVÁNÍ SPORTOVCŮ NA MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH – ME, MS A OH.  
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Jsme Evropané 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Kulturní diference 
Respektování cizinců a příslušníků různých etnických skupin i při tělesné výchově. 

Lidské vztahy 
Dodržování pravidel slušného chování vůči všem spolužákům i učiteli, využití tělesné výchovy při zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí 

do kolektivu třídy. 

Etnický původ 

Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a solidarity 
Vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě jejíž součástí jsou i cizí státní příslušníci nebo členové jiných etnických skupin a to i při tělesné výchově 

a sportu.  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Ekosystémy 
Využívání kterých ekosystémů k aktivnímu odpočinku člověka. Význam těchto ekosystémů pro relaxaci člověka žijícího v ekosystému města 

Využívání některých ekosystémů při výuce v tělesné výchově. (les – vycházky, cyklistické výlety, pole a louky – hry a přespolní běh)  

Základní podmínky života 
Voda jako jedna ze základních podmínek života – význam dodržování pitného režimu, hlavně při sportovních aktivitách. Žáci se učí nacházet pro 

sport a rekreaci vhodné prostředí – v zeleni, v lese, tam kde je čisté ovzduší. 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Dbáme na to, abychom při našich sportovních akcích (cyklistické výlety, vycházky, branná cvičení) neničily přírodu. 

Vztah člověka k prostředí 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Tematické okruhy receptivních činností: 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Stavba mediálních sdělení 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

Tematické okruhy produktivních činností: 

Tvorba mediálního sdělení 

Práce v realizačním týmu 
 
 

 

Průřezová témata – Praktické činnosti 1.- 5.ročník 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání  

Vnímání okolního světa, tvarů, materiálů, dovednosti a návyky jsou získávány praktickou činností za použití vhodných nástrojů, nářadí a 

pomůcek. 

Sebepoznání a sebepojetí  
Rozvoj vlastního vkusu, uvědomění si vlastních možností při praktických činnostech. 

Seberegulace a sebeorganizace 

Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce při manipulaci s nářadím. 

Psychohygiena 
Fyzickou činnost je třeba chápat jako určitou formu duševní hygieny. 

Kreativita  
Z nabízených možností realizace je možné zvolit vhodný postup, v případě chyb umět vyřešit vzniklou situaci odpovědným a tvořivým 

způsobem. 

Sociální rozvoj 
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Poznávání rozmanitých druhů činností. 

Vzájemné poznávání se při práci ve skupině. 

Mezilidské vztahy  

Spolupráce s ostatními, respektování druhých, dovednost vcítit se do role lidí různých profesí. 

Komunikace  
Vnímání tvarů a materiálů, rozbor uměleckých děl. 

Kooperace a kompetence 

Práce ve dvojicích, skupinách, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě.. 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací schopnosti 

Učí se řešit problematiku technického rázu. 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

Šetrné zacházení s pomůckami, nářadím, dodržování pracovní morálky. 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 

Občanská společnost a škola 

Občan, občanská společnost a stát 

Seznamování s lidovými tradicemi, zvyky. 

Formy participace občanů v politickém životě 

Úcta ke státním symbolům /vlajka/ 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
 

Evropa a svět nás zajímá 

Organizace a plánování práce musí respektovat normy platné v Evropě i ve světě. 

Objevujeme Evropu a svět 

Průmysl a zemědělství produkuje výrobky, které by měly obstát v evropské i světové konkurenci. 

Jsme Evropané 

Sjednocené normy v rámci Evropy umožňují spolupráci v oblasti zemědělství, služeb, zásobování trhu potravinami, platebního styku. 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Vztahy v rodině, v kolektivu – společná práce. 

Etnický původ 

Poznávání práce a tradic různých etnických skupin. 

Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a solidarity 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Ekosystémy 

Využití přírodních materiálů, ochrana přírody. 

Základní podmínky života 

Péče o rostliny, zeleň. 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Třídění odpadů, sběr papíru. 

Vztah člověka k prostředí 

Práce s odpadovými materiály. 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Tematické okruhy receptivních činností 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Stavba mediálních sdělení 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

Tematické okruhy produktivních činností 

Tvorba mediálního sdělení – výstavy 
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Učební plán 

I. stupeň 

 

  

Učební plán - 1. stupeň 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. r . 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Celkem 

předměty 

RVP 

minimum 

Disponibilní 

časové 

dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk  8+1 8+2 7+1 6+2 6+1 51 44 7 

Anglický jazyk     3 3 3 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 20 4 

Informační 

a komunikační 

technologie 

Informatika        1 1 1  

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 3     15 12 3 

Přírodověda       1+1 1+1 

Vlastivěda       1+1 2 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 12 12   

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

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

Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 5   

          

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Celkem   20 22 24 26 26 118 104 14 
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Učební osnovy 

Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vyučovacích předmětech – český jazyk a literatura, anglický 

jazyk.Tyto vyučovací předměty mají společné hlavní cíle – vybavit žáky  dovednostmi, vytvořit jim nástroje vzdělávání pro všechny oblasti 

vzdělávání. Jazykové vzdělávání pojímáme jako cestu k rozvoji přesného a logického myšlení. Jazyk chápeme především jako prostředek pro 

sdělování myšlenek a pocitů. Je bezprostředně spojen s myšlením, je jedním z prostředků myšlení. Chápeme jej v rovině kulturní, sociální a 

psychické.  

Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory): 

 Anglický jazyk 

 Český jazyk a literatura 

 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

Obsahové a časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět vzdělávacího oboru Cizí jazyk s časovou dotací: 

 3. -5. ročník – 3 hodiny týdně 

Předmět Anglický jazyk 

 přispívá k chápání a objevování skutečností zprostředkovaných jiným než mateřským jazykem 

 poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci v rámci Evropy a světa 

 snižuje jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců v osobním životě, studiu i v pracovním uplatnění 

 umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích a jejich kulturní tradice 

 prohlubuje vzájemné mezinárodní porozumění a toleranci, vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do tří oblastí 

 receptivní řečové dovednosti 

 produktivní řečové dovednosti 

 interaktivní řečové dovednosti 

Organizační vymezení předmětu 
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Žáci pracují ve třídě nebo případně v počítačové učebně a využívají audiovizuální techniku. Výuka probíhá 

různými formami a s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. Žáci jsou na výuku v rámci jednoho ročníku děleni do skupin. 

Využívané formy a metody práce: 

 skupinové vyučování 

 dialogy 

 samostatná práce 

 kolektivní práce 

Anglický jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu – I. st. 

Kompetence k učení 

 Předkládáním obsahově i gramaticky vhodných textů vedeme žáky ke čtení textu s porozuměním. 

 Propojováním a předkládáním slovní zásoby v kontextu vedeme žáky k smysluplnému učení slovní zásoby. 

 Používáním pojmových map, obrazů a her vedeme žáky k představám slovní zásoby a gramatických jevů. 

 Používáním různých zdrojů informací a vysvětlováním běžně používaných symbolů v učebnici a ve slovníku vedeme žáky k následnému 

samostatnému vyhledávání cizích výrazů (práce s cizojazyčným slovníkem). 

 Zadáváme úkoly přiměřené dosavadním znalostem a schopnostem žáků. 

 Vhodným grafickým znázorněním obecných pravidel a vzorů vedeme žáky k používání těchto pravidel a vytváření vlastních schémat a 

souhrnů pro vlastní proces učení a fixace látky. 

 Používáním typizovaných poslechových textů vedeme žáky k soustředění se na specifické informace nebo hlavní myšlenky. 

 Společným porovnáváním výsledků vedeme žáky k poznávání vlastních schopností a k vlastnímu objektivnímu sebehodnocení. 

Kompetence k řešení problémů 

 Nacvičováním vzorových situací vedeme žáky k orientaci v cizojazyčném prostředí (umět se zeptat na cestu, dorozumět se v obchodech, 

restauraci apod.) 

 Učíme žáky řešit problémy na modelových situacích (situační rozhovor, situační hra). 

 Vedeme žáky k uplatňování tvůrčí fantazie, kreativity a improvizaci při řešení problémů. 
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 Povzbuzováním a vyzdvihováním kladů vedeme žáky, aby se  nevyhýbali cizojazyčným konverzacím. 

Kompetence komunikativní 

 Kladením vhodně zvolených otázek vedeme žáky ke správnému formulování odpovědi. 

 Zadáváním a důsledným opakováním jednoznačných pokynů vedeme žáky k porozumění obsahu sdělení. 

 Formou her učíme žáka správně používat prvky komunikace. 

 Formou partnerské a skupinové spolupráce učíme žáka respektovat odlišné komunikativní schopnosti spolužáků. 

 Opakovaným nácvikem a používáním audiovizuální techniky učíme žáka reagovat na slyšené podněty. 

 Vhodným výběrem textů vedeme žáky k porozumění textu bez doslovného překladu. 

Kompetence sociální a personální 

 Formou skupinové spolupráce vedeme žáky k vzájemné pomoci a tolerování ostatních členů skupiny. 

 Používáním různých informačních zdrojů, i autentických (písně, říkadla) učíme žáky vnímat zvyky a tradice jiných zemí.    

            Kompetence občanské 

 Seznamováním s reáliemi a kulturou anglicky hovořících zemí vedeme žáky k tolerování odlišností a respektování pravidel země, v níž 

jsme hosty. 

Kompetence pracovní 

 Seznamováním žáků s pravidly je vedeme k dodržování řádu učebny. 

 Vedeme žáky k práci s dvojjazyčným výkladovým slovníkem. 

 Učíme žáky využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí. 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 
Předmět:: 

Anglický jazyk 

Období: 

3. 

Očekávané výstupy dle 

ŠVP 
Tematický celek Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy 
Průřezová témata 

Žák by měl :   znát základní 

pozdravy, umět se představit, 

poděkovat. zvládat počítání 

do 12,rozumět základním 

pokynům ve škole. 

Začínáme - pozdravy, 

barvy, čísla 1 – 12, 

otázka a odpověď při 

představování 

Pozdravy, představování se.  

Píseň. Určování barev.  

Čísla 1 - 12.  

Chápání číselných pojmů. 

Otázka How are you? 

Odpověď 

Matematika, český jazyk, 

hudební výchova. 

Osobnostní a sociální výchova. 

Výchova demokratického člověka. 

Multikulturní výchova. 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. 

 

 

pojmenovat předměty ve 

třídě, zadávat a plnit 

jednoduché příkazy, umět 

poprosit a poděkovat. 

Školní potřeby, školní 

nábytek 

Otázky týkající se školních potřeb 

/What‘s this?/. Zadávání a plnění příkazů. 

Zdvořilé žádosti a odpovědi na ně.   

Český jazyk. Osobnostní a sociální výchova. 

Výchova demokratického člověka. 

Enviromentální výchova. 

 

klást a odpovídat na otázky 

týkající se barev a věku. 

umět základům komunikace. 

Věk 

Otázky na barvy                 

Čísla 13-20 

Otázky a odpovědi týkající se věku.  

Otázky a odpovědi týkající se barev/What 

colour’s the..?What’s your favourite 

colour?l like/I don’t like....Výměna 

osobních údajů. 

Český jazyk. Osobnostní a sociální výchova. 

Výchova demokratického člověka. 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. Enviromentální 

výchova.  

 Domácí zvířata a 

zvířecí mazlíčci 

 

Určování běžných domácích zvířat a 

mazlíčků. Krátké odpovědi. Určování 

zvířat podle barvy.. 

Český jazyk, prvouka. Osobnostní a sociální výchova. 

Výchova demokratického člověka. 

Multikulturní výchova. Enviromentální 

výchova. 

 

 Obličej 

Pocity, nálady 

Části obličeje,vyjadřování nálad a pocitů/ 

happy,sad,hungry,thirsty,tiredangry. 

Určování nálad a pocitů jiných lidí.. 

Č Osobnostní a sociální výchova. 

Výchova demokratického člověka. 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. 

Český jazyk, prvouka, hudební výchova. 

časovat sloveso mít 

v přítomném čase. Otázka 

What do you like?a 

odpověď.Otázka Do you 

like...?a odpověď  Yes,I 

do.No,I don’t 

Hračky 

Ovoce, pečivo 

 

Aj abeceda, 

Člen určitý a neurčitý,množné číslo 

podstatných jmen 

Předložky on,at,in 

Píseň 

. Český jazyk, hudební 

výchova 

Osobnostní a sociální výchova. 

. 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 
Předmět:: 

Anglický jazyk 
Období: 

4. 

Očekávané výstupy dle ŠVP Tematický celek Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Žák by měl : popsat členy rodiny krátkým 

monologem s použitím slovesa mít.  -časovat 

sloveso nemít v přítomném čase. otázka 

Where do you live?  

Předložky on,in,at 

-pojmenovat  části těla ,vytvořít otázku se 

slovesem  mít,užívat odpovědí Ano, má a Ne, 

nemá.                                                                

-umět příkazová slovesa týkající se 

pohybu.,číst s porozuměním 

-zvládat slovní zásobu týkající se oblečení, 

tvořit přivlastňovací přídavná jména, vytvořit 

otázku se zájmenem číWhose..is this?. Číst 

s porozuměním,      

zvládat slovní zásobu týkající se jídla, 

objednat jídlo. Užívat vazbu Mám rád a 

Nemám rád  i v otázce.Otázka  What do you 

like for breakfast,for lunch,for tea,for 

dinner?Číst s porozuměním.Otázka Whatś the 

day,month,season today? 

Zvládat slovní zásobu týkající se zvířat. Při 

popisu užívat vazeb   There is/there 

are,otázky Is ,are there...Odpovědi Yes,there 

is,are/No,there isn’t,aren‘t There is a There 

are. Rozlišovat používání neurčitého členu a 

– an., pojmenovat jednotlivé světadíly.   

Rodina 

Kde žiji  

 Členové rodiny. 

Otázka /Who’s this?/a 

odpověď 

Otázka na počet/How 

many..do you have?nebo 

have you got? 

Záporná odpověď I haven’t 

got 

Matematika, český jazyk. Osobnostní a sociální výchova. 

Výchova demokratického člověka. 

Multikulturní výchova. 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. 

Enviromentální výchova. 

 

Tělo Zadávání a plnění příkazů.. 

Popis částí těla.  

Český jazyk, prvouka, tělesná 

výchova 

Osobnostní a sociální výchova. 

Výchova demokratického člověka. 

. 

Oblečení Mluvení o oblečení. Otázky a 

odpovědi týkající se věcí, 

které někomu patří. 

Český jazyk. Osobnostní a sociální výchova. 

Multikulturní výchova. 

 

Jídlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dny 

v týdnu,měsíce,roční 

období 

Objednávání jídel. Mluvení o 

tom, co máte a nemáte rádi. 

Jídla dne. 

 

 

 

 

 

 

 

Pojem 

dnes,včera,zítra.Datum.Počas

í. 

Český jazyk, prvouka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk,přírodověda. 

Osobnostní a sociální výchova. 

Výchova demokratického člověka. 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. 

Multikulturní výchova. 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova. 

Enviromentální výchova. 

 



 51 

Volně žijící zvířata 

Světadíly 

Číslovky do 100 

Určování, co je na obrázku. 

Využívání dřívější znalosti 

k roztřídění informací. 

Český jazyk, prvouka. 

 

Osobnostní a sociální výchova. 

Výchova demokratického člověka. 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. 

Enviromentální výchova. 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 
Předmět:: 

Anglický jazyk 

Období: 

5. 

Očekávané výstupy dle ŠVP Tematický celek Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Žák by měl :                                           -znát 

základní pozdravy, umět se představit, 

hláskovat své jméno, poděkovat 

-rozumět pokynům ve škole, zvládat počítání 

do 100 

-čtíst nahlas a plynule, rozumět známým 

slovům 

Začínáme – opakování 

/číslovky, barvy, pokyny 

ve škole lids.tělo, 

přivlastňování,  

předložky,abeceda, 

množ.číslo/. 

 

Pozdrav, poděkování, 

představování. 

Číslovky 0 – 100. 

Pokyny ve škole. 

Abeceda. 

Slovní zásoba – podst. a 

příd.jména, lidské tělo, 

předložky. 

Matematika, český jazyk. Osobnostní a sociální výchova. 

Výchova demokratického člověka. 

Multikulturní výchova. 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. 

 

-dokázat napsat krátký pozdrav z prázdnin, 

vyplnit jednoduchý formulář 

-rozumět jednoduchým frázím týkajících se 

jeho osoby 

-orientovat se při vyhledávání slov ve 

dvojjazyčném slovníku 

-časovat sloveso být 

Komunikace - moje 

rodina a přátelé, dopisy a 

pohlednice, osobní data a 

narozeniny. 

Adresa, pozdrav z prázdnin. 

Osobní data. 

Sloveso být. 

Přivlastňovací zájmena. 

Český jazyk, vlastivěda, 

přírodověda. 

Osobnostní a sociální výchova. 

Multikulturní výchova. 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. 

 

-jednoduchým způsobem komunikovat – 

nákupy, chápat odlišnost britské měny, -

vyjádřit ve větách sloveso mám,vyjmenovat 

dny v týdnu, předměty ve škole, napsat 

jednoduchý dopis. 

Můj svět - koníčky a 

zájmy, nákupy, dopis 

příteli, škola, rozvrh 

hodin, předměty ve 

škole, dny v týdnu. 

 

 

 

Nákupy, britská měna. 

Jednotné a množné číslo. 

Sloveso have got. 

Dny v týdnu, rozvrh hodin, 

předměty ve škole. Zájmy a 

koníčky – dopis kamarádovi. 

Český jazyk, matematika. Osobnostní a sociální výchova.  

Multikulturní výchova. 

Výchova demokrat.člověka. 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. 

 

-vyjádřit časové údaje, popsat svůj režim 
dne, své záliby. 

 Denní režim, časové 
údaje, volný čas 
 
 

Hodiny, časové údaje. 
Režim dne, přítomný čas 
prostý. Volný čas. 

 Matematika,přírodověda, 
Český jazyk 

Osobnostní a sociální výchova. 
Výchova demokr. člověka. 

-jednoduchými větami popsat svůj domov, 
orientovat se ve slovní zásobě týkající se 
města 

Můj domov, dům 
a město 
 
 
 

Vazba there is, there are. 
Sloveso can.  
Slovní zásoba – popis 
zařízení bytu či domu, 
moje město. 

 
Český jazyk, vlastivěda. 

Osobnostní a sociální výchova. 
Multikulturní výchova. 
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-popsat členy své rodiny včetně jejich 

oblečení, dokázat vyjádřit činnost 

vykonávanou právě teď – přítomný čas 

průběhový. 

Rodinný život - popis 

člověka, domácí práce, 

zařízení domu či bytu, 

oblečení . 

 

Popis člověka – slovní 

zásoba. Oblečení. 

Přítomný čas průběhový – 

činnosti, domácí práce. 

 

 

Český jazyk 

Osobnostní a sociální výchova. 
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Vyučovací předmět: Český jazyk 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu – I. st. 
 

Českému jazyku patří ve výchovně vzdělávacím procesu výjimečné postavení a to nejen proto, že kvalitní úroveň jazykové kultury je zcela 

prioritním znakem všeobecně vzdělaného absolventa základního vzdělání, ale současně vybavuje žáka takovými dovednostmi, které mu zajistí 

správné vnímání jazykových sdělení, správné porozumění jejich obsahu, vybaví žáka schopností komunikovat a interpretovat výsledky svého 

poznávání. 
Učební předmět český jazyk u žáků formuje dovednosti potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků 

z dalších vzdělávacích oblastí. Rovněž vytváří základní předpoklady pro úspěšnou mezilidskou komunikaci, pro orientaci v okolním světě a pro 

chápání sebe sama. 

Český jazyk je tedy předmětem stěžejním a je vyučován ve všech ročnících I. stupně 

Jeho obsah představuje naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura tak, jak je stanoven Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Obsah, organizace a časové rozvržení 

 

Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: 

1. ročník –   9 hodin týdně 

2. ročník – 10 hodin týdně 

3. ročník –   8 hodin týdně 

4. ročník –   8 hodin týdně 

5. ročník –   7 hodin týdně 

  

Vzdělávací obsah je rozdělen do tří oblastí: 
Vzdělávací oblast Český jazyk je rozdělena do tří složek: 

a) komunikační a slohová výchova 

b) jazyková výchova 

c) literární výchova 

Komunikační a slohová výchova – vnímání a chápání různých jazykových sdělení, čtení s porozuměním, kultivované psaní, mluvení a 

rozhodování se podle nejrůznějších situací 

Jazyková výchova – získávání vědomostí a dovedností potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka, poznávání a rozlišování 
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dalších forem jazyka, jasné, logické a srozumitelné vyjadřování 

Literární výchova – poznávání základních literárních druhů, vnímání specifických znaků, uměleckých záměrů autora a formulování vlastních 

názorů, čtenářské návyky a schopnost interpretace textu 

Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují převážně tematické okruhy 

průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Žáci převážně pracují v kmenové třídě s využitím audiovizuální techniky, za pomoci různých forem výuky s využitím dostupných vyučovacích 

pomůcek. K výuce je možné využít počítačovou učebnu s výukovými programy a interaktivní tabulí. 

Využívané formy a metody 

 frontální výuka 

 skupinové vyučování 

 samostatná práce 

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst  

s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu. 

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky 

k přesnému a logickému myšlení. 

Český jazyk se od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky a 

schopnost interpretace. Dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace 

a obohatit jejich duchovní život. 

 

Zařazeny jsou i návštěvy knihoven, kulturních akcí, filmových představení. Důležité místo zaujímá práce s knihou, práce s informacemi a 

především co nejintenzivnější rozvoj komunikačních dovedností, jež je realizován především v oblasti komunikační a slohové výchovy a 

v oblasti jazykové výchovy.   

 

Kompetence k učení 

 žák – učí se vyhledávat a třídit informace, efektivně je využívá v procesu učení, přesně a jasně formuluje svoje myšlenky, zdokonaluje 

grafický projev 

 učitel – koordinuje činnost žáků, nabízí možnost využití encyklopedií, slovníků, tisku, televize, internetu, vede žáky k sebekontrole a 

spolupráci při hodnocení, využívá analogie při vysvětlování jevů 
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Kompetence k řešení problémů 

 žák – učí se vyhledávat informace, vnímá problémové situace a učí se hledat způsob jejich řešení, objevuje vnitřní a vnější souvislosti 

jevů, učí se odhadnout výsledek 

 učitel – vede žáky k diskusi, plánování úkolů a postupů, podporuje tvořivost žáků a jejich samostatnost při řešení problémů, pracuje 

s chybou žáka a navrhuje řešení, zařazuje úkoly s ohledem na věk, dosažené vědomosti a mentální zralost žáků 

Kompetence komunikativní 

 žák – učí se formulovat své myšlenky, naslouchá promluvám ostatních, rozvíjí svou slovní zásobu, učí se pojmenovat svoje postoje a 

vědomosti 

 učitel – vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu, k využití verbálních i neverbálních prostředků, respektuje názory 

žáků a vede je k diskusi, usměrňuje ústní projevy žáků 

Kompetence sociální a personální 

 žák – učí se spolupráci ve skupině, snaží se zbavovat egocentrického postoje a učí se chápat jiná stanoviska, jiné názory 

 učitel – určuje role žáků ve skupině, vede k vytváření pravidel, vytváří pozitivní klima ve třídě, respektuje osobnost žáka a chválí jeho 

práci, volí práci tak, aby každý žák cítil, že je ve skupině potřebný, sám je vzorem jednání a chování pro žáky  

Kompetence občanské 

 žák – poznává principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, učí se chápat svá práva a povinnosti ve společnosti 

 učitel – podporuje vytváření vlastních názorů, sám dodržuje zákony a normy společnosti, postupně motivuje žáky, aby si vytvořili kladný 

vztah ke kolektivu třídy, školy, obce a státu 

Kompetence pracovní 

 žák – upevňuje svoje pracovní návyky při psaní, čtení, dodržuje pravidla a bezpečnost práce, využívá svých znalostí a zkušeností 

 učitel – definuje pravidla a upevňuje správné návyky při práci a vede k jejich respektování, zařazuje úkoly tak, aby každý mohl uplatnit 

svoje individuální přednosti 

 

Průřezová témata zařazená do výuky českého jazyka a literatury: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Mediální výchova 
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Předmět Český jazyk  

Ročník 1. 

     

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

- číst správně a s porozuměním Komunikační a sloho- Bezchybné  čtení jednoduchého     

  texty přiměřeného rozsahu a vá výchova textu.     

  náročnosti   Čtení s porozuměním.     

- rozumět písemným nebo mlu-         

  veným pokynům přiměřené         

  složitosti         

- respektovat základní komunikační         

  pravidla v rozhovoru         

- vyslovovat pečlivě, opravovat svou         

  nesprávnou nebo nedbalou          

  výslovnost         

- volit vhodné tempo řeči a v krát-       Hudební výchova 

  kých mluvených projevech        Tělesná výchova 

  správně dýchat         

- tvořit krátký mluvený projev      Výchova demokratické-   

  na základě vlastních zážitků     ho občana - komunika-   

- zvládat základní hygienické návy-   Základní hygienické návyky ce v různých situacích Prvouka 

  ky spojené se psaním   při psaní.     

- psát správné tvary písmen a   Technika psaní.     

  číslic, správně spojovat písmena   Převádění slov a vět z podoby   Matematika 

  a slabiky, kontrolovat vlastní    mluvené do podoby psané.     

  písemný projev         
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

- seřadit ilustrace podle dějové   Všímat si ilustrací literárních děl. Enviromentální výchova   

  posloupnosti a vyprávět podle nich     - zařazování textů a    

  jednoduchý příběh     ilustrací s přírodní   

      tématikou   

          

- rozlišovat zvukovou a grafickou Jazyková výchova Rozlišit věty, slova, slabiky, Osobnostní a sociální   

  podobu slova, členit slova    hlásky (písmena). výchova - dovednosti   

  na hlásky, slabiky,věty na slova,    Srozumitelně mluvit, uvědoměle pro učení   

  odlišovat krátké a dlouhé samo-   číst, vyjádřit svoji zkušenost.     

  hlásky         

- rozlišovat v textu druhy vět podle         

  postoje mluvčího a k jejich vytvo-         

  ření volit vhodné jazykové i zvuko-         

  vé prostředky         

          

- číst a přednášet zpaměti ve vhod- Literární výchova Rozpočitadla, říkanky, hádanky, Výchova demokratické-   

  ném frázování a tempu literární   básně. ho občana - sebedůvě-   

  texty přiměřené věku     ra, samostatnost   

- vyjadřovat své pocity z přečteného     Enviromentální výchova Prvouka 

  textu     - ukázky z encyklopedií   

- pracovat tvořivě s literárním    Orientace v textu Slabikáře, Osobnostní a sociální Prvouka 

  textem podle pokynů učitele a   čítanky a jiných textů pro děti. výchova - dobrý vztah   

  podle svých schopností     k lidem a světu   
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Předmět Český jazyk  

Ročník 2. 

     

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

- umět oslovit, pozdravit, poděkovat Komunikační a sloho- Základní formy společenského Osobnostní a sociální   

  vá výchova styku. výchova - mezilidské   

- dodržovat posloupnost dějů    Děj - základ vypravování. vztahy, výraz řeči,   

  na základě pozorování     vedení dialogu   

- pojmenovávat předměty a jejich   Jednoduchý popis.     

  vlastnosti         

- upevňovat psaní písmen a číslic   Psaní psacích písmen s důra-     

  podle normy v přirozené velikos-   zem na štíhlost písmen, dodržo-     

  ti a liniatuře, dodržovat sklon   vání stejnoměrné výšky a      

    na rozestupy písmen ve slovech.     

- správně spojovat písmena, slabi-   Procvičovat spojování písmen     

  ky, zachovávat rozestup písmen,   o, v, b s ostatními písmeny,     

  psát jednoduchý text   zvláště e, r, z prohloubením a      

    protažením háčku.     

    Spojování písmen vratným      

    tahem.     

- správně užívat velká písmena    Správné umísťování diakritic- Osobnostní a sociální Prvouka 

  ve slovech i větě a diakritická   kých znamének. rozvoj - technika řeči,    

  znaménka     sdělování, ze skuteč-   

- dodržovat požadavky na čitelnost,   Dodržování správných tvarů ných situací řešit   

  úhlednost a celkovou úpravu    písmen. problémy v mezilid-   

  písemného projevu     ských vztazích   
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

- dodržovat požadavky na hygienic-         

  ké a pracovní návyky         

- umět napsat svou adresu, přání   Psaní adres, dopisů.     

    Úprava písemností - nadpis,     

    odstavec.     

          

- vyjadřovat se ústně a písemně, Jazyková výchova Věta a souvětí. Osobnostní rozvoj -  Prvouka 

  zvládat krátké souvislé projevy   Čeština - abeceda a písmo. - rozvoj schopností    

- rozlišovat české věty od jiných   Věta - jednotka jazykového poznávání (cvičení    

  jazyků   (řečového) projevu. smyslového vnímání,   

- procvičovat se v mluveném a   Grafická podoba věty a souvětí. pozornosti a soustředě-   

  čteném projevu, psaní jednodu-     ní)   

  chých vět     Osobnostní rozvoj -    

- spojovat dvě nebo více vět    Spojení dvou a více vět, spojky a - sebepoznání a sebe-   

  do souvětí   jejich funkce. pojetí (co o sobě vím a   

- určovat správný sled vět v řeči mlu-   Pořádek vět. co ne, jak se chovám,   

  vené a psaném projevu     moje vztahy k druhým   

- odlišovat a určovat druhy vět,   Druhy vět podle postoje mluv- lidem)   

  psát za nimi správná znaménka   čího.     

- tvořit věty ze slov   Věta, slovo.     

- rozlišovat věty podle postoje     Osobnostní rozvoj -  Prvouka 

  mluvčího     - sebekontrola   

- třídit slova podle významu   Slovní význam.     

- rozlišovat nadřazenost, podřaze-   Slovo nadřazené, podřazené,  Morální rozvoj - hodno-   

  nost, slova protikladná a slova   souřadné, synonyma, slova ty, postoje, praktická    

  podobného významu   protikladná (antonyma). etika (vytváření povědo-   

- určovat pořádek slov ve větě   Pořádek slov ve větě. mí o odpovědnosti,   

      spolehlivosti, spravedl-   

      nosti, respektování)   
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

- rozlišovat hlásky (výslovnost   Slovo, slabika, hláska, písmeno. Mediální výchova - vést   

  dlouhých a krátkých samohlásek,   Rozdělení hlásek. k uvědomování si hod-   

  psaní i / y po měkkých a tvrdých   Samohlásky, souhlásky, dvoj- noty vlastního života   

  souhláskách)   hlásky. (zvláště volného času)    

- vyslovovat a psát párové souhlás-   Souhlásky znělé a neznělé. a odpovědnosti za jeho   

  ky na konci a uvnitř slov   Slabikotvorné r, l. naplnění   

- vyslovovat a psát slova se skupi-   Písmeno ě.     

  nami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě         

- dělitslova na konci řádku   Význam slabiky pro dělení slov. Osobnostní rozvoj -   

- seznamovat se s názvy slovních   Slovní druhy: podstatná jména, - rozvoj schopností po-   

  druhů   slovesa, předložky. znávání (cvičení doved-   

- poznávat podstatná jména,     nosti pro učení)   

  slovesa, předložky,přídavná jména     Výchova k myšlení   

- rozlišovat obecná a vlastní jména   Vlastní jména. v evropských a globál-   

- procvičovat pravopis míst-     ních souvislostech -    

  ních jmen     objevujeme Evropu,svět   

          

- číst vázaně, s porozuměním Literární výchova Vázané čtení jednoduchých vět,     

 -orientovat se v textu    užívání správného slovního      

 -odpovídat správně na otázky   přízvuku, uplatnění správné     

  Z textu   intonace.     

- číst potichu s porozumě-   Hlasité i tiché čtení s porozumě-     

  ním   ním.     

- recitovat báseň   Přednes básní. Výchova demokratické-   

    Poslech četby poezie i prózy. ho občana (ohledupl-   

- domýšet jednoduché příběhy   Práce s literárním textem. nost, ochota pomáhat Prvouka 

- umět převyprávět příběh   Vyprávění pohádek. slabším, spravedlnost,   

    Řešení hádanek a slovních  svoboda, tolerance,   

    hříček. odpovědnost)   
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

    Dramatizace pohádky nebo  Multikulturní výchova -   

    povídky. - multikulturalita (pozi-   

- orientovat se v textu   Oblíbená četba, orientace tivní postoje k jinakosti Prvouka 

  čítanky a v jiném textu vhodném   v pohádkách, v knihách o přírodě. a kulturní rozmanitosti   

  pro děti     v rámci regionu,Evropy)   

- seznámit se s dílem autorů knih   Seznámení se základy literatury: - kulturní diferenciace   

  vhodných jako společná doplňko-   poezie - báseň, verš, rým,  (tolerovat odlišnosti    

  vá četba pro děti (Josef Lada,   rytmus, přízvuk, přednes; jiných národů, etnických   

  Václav Čtvrtek, Karel Čapek aj.)   próza - vyprávění, vypravěč, skupin a uvědomovat si   

    příběh, děj. svou vlastní identitu)   

- všímat si spojitosti textu s ilustra-   Spojování obsahu textu s ilustra- Enviromentální výchova Prvouka 

  cí (Adolf Born, Josef Lada,   cí. (ochrana přírody a pří-   

  Zdeněk Miler, Zdeněk Smetana)   Výtvarný doprovod, ilustrace, rodních zdrojů, citlivý   

    ilustrátor. přístup k přírodě a pří-   

    Divadlo - jeviště, herec, divák, rodnímu a kulturnímu   

    maňásky, loutky. dědictví)   

      Mediální výchova - vliv Výtvarná výchova 

      médií na kulturu Hudební výchova 
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Předmět Český jazyk  

Ročník 3. 

     

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

- vybírat vhodné prostředky jazyko- Komunikační a sloho- Jazykové prostředky: členění Osobnostní a sociální   

  vého projevu, sestavovat nadpis a vá výchova jazykového projevu, souvislé výchova - sociální roz-   

  procvičovat členění projevu,    jazykové projevy, otázky a voj (základní dovednosti   

  pojmenovávat předměty, jevy,   odpovědi, reprodukce textu. dobré komunikace)   

  učit se klást otázky         

- vypravovat podle osnovy (podle   Vypravování. Výchova k myšlení Výtvarná výchova 

  obrázků)     v evropských a globál-   

- popisovat jednoduché předměty   Popis. ních souvislostech   

  ústně i písemně     (při práci s Internetem   

- využívat jednoduchou osnovu   Osnova textu. získává informace o ze- Prvouka 

- požádat o informaci, podat infor-     mích Evropy a světa,   

  maci     jejich životě a událos-   

- uvítat návštěvu, rozloučit se     tech)   

- umět písemné formy spo-   Jednoduché formy psaného  Osobnostní a sociální   

  lečenského styku - dopis,    projevu. výchova - sociální roz-   

  pohlednice   Krátký dopis. voj (mezilidské vztahy)   

- upevňovat správné tvary písmen a   Psaní v přirozené velikosti a     

  číslic   liniatuře.     

- mít  zautomatizovaný psací pohyb a       Prvouka 

  hygienické návyky správného         

  psaní         

- kontrolovat vlastní projev         
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl :         

- dodržovat úpravu písemného          

  projevu         

          

- správně používat párové Jazyková výchova Párové souhlásky uvnitř slov. Osobnostní rozvoj -    

  souhlásky v jiných tvarech téhož     - rozvoj schopnosti po-   

  slova nebo ve slovech příbuz-     znávání (cvičení pozor-   

  ných     nosti a soustředění)   

- určit společnou část slov-   Stavba slova.     

  - kořen, tvořit slova příbuzná         

- umět pamětně zvládnout   Vyjmenovaná slova. Osobnostní rozvoj - Prvouka 

  vyjmenovaná slova a používat je     - rozvoj schopnosti po-   

 - vyhledávat v textu slova příbuzná     znávání (cvičení doved-   

- zvládnout pravopis po obojetných      nosti zapamatování)   

  souhláskách         

- umět vyhledat slova významem   Opozita a synonyma,slova citově Výchova demokratické- Prvouka 

  podobná a protikladná, citově    zabarvená, spisovná a nespisovná, ho občana (vytváření   

  zabarvená,spisovná a nespisovná,   slova mnoho a jednoznačná povědomí o odpověd- Výtvarná výchova 

  jednoznačná a mnohoznačná     nosti, spolehlivosti, res- Prvouka 

- zvládat psaní vlastních jmen    Vlastní jména. pektování spravedlnosti.   

     Výchova k myšlení   

     v evropských a globbál-   

     ních souvislostech   

- rozlišovat slovní druhy v základ-   Druhy slov - ohebné, neohebné. (objevuje Evropu a svět,   

  ním tvaru     naši vlast)   

- určovat u sloves osobu, číslo, čas         
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

- určovat rod (u podstatných jmen     Osobnostní rozvoj -   

  rodu mužského životnost či      - rozvoj schopností po-   

  neživotnost), číslo a pád podstat-     znávání (cvičení doved-   

  ných jmen     nosti pro učení)   

- umět stupňovat přídavná jmé-         

  na         

- poznat zájmena, číslovky,       Matematika 

   příslovce, předložky,         

  spojky a citoslovce         

- odlišit větu jednoduchou od sou-   Souvětí, věta jednoduchá. Osobnostní a sociální   

  větí     výchova - osobnostní   

- spojovat věty do souvětí pomocí      rozvoj - rozvoj schop-   

  vhodných spojek a jiných spojo-     nosti poznávání (cvičení   

  vacích výrazů     smyslového vnímání,   

     pozornosti a soustředě-   

       ní)   

- číst text s porozuměním Literární výchova Správné čtení souvětí a vět.     

- dbát na intonaci vět a větný pří-   Členění textu, tiché čtení (rychlé).     

  zvuk         

- upevňovat čtenářské návyky a   Hlasité čtení.     

  dovednosti četbou uměleckých,   Četba uměleckých, populárních     

  populárních a naučných textů   a naukových textů.   Prvouka 

- vypravovat pohádku nebo povídku       Výtvarná výchova 

- přednášet báseň nebo úryvek pró-   Recitace básnického textu.     

  zy   Poslech literárních textů.     

- orientovat se v textu dětských         

  knih         

- domýšlet příběhy   Tvořivé činnosti s literárním     

    textem.     
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

- vyjadřovat svůj postoj k přečtené-   Základní literární pojmy: rozpo-     

  mu   čitadlo, hádanka, říkanka, báseň,     

- seznamovat se se základy litera-   pohádka, bajka, povídka,     

  tury   spisovatel, básník, divadelní     

    představení, herec, režisér,     

    verš, rým, přirovnání.     

    Pověsti regionální.     
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Předmět Český jazyk  

Ročník 4. 

     

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:        

- číst správně,plynule,s porozuměním Komunikační a sloho- Výcvik čtení.     

- prokázat, že rozumí textu vá výchova Umělecké a populárně-naučné     

- využívat poznatků četby v dalších  texty.     

  činnostech        

- umět sestavit osnovu projevu,  Osnova, nadpis.     

  nadpis        

- sestavit různé druhy popisů  Popis - druhy.     

- umět výstižně a stručně telefono-  Telefonování. Mediální výchova Přírodověda 

  vat        

- napsat dopis s vhodným oslove-  Dopis včetně adresy.     

  ním a adresou        

- vypravovat s využitím plnovýzna-  Popis postupu děje, činnosti.     

  mových sloves a vhodných spo-        

  jek        

- vyjadřovat se pomocí souvětí  Písemné formy společenského     

- zacházet s grafickými a psacími  styku.     

  materiály a pomůckami a dodr-        

  žovat základní hygienické a       Přírodověda 

  pracovní návyky        

- psát podle normy psaní        
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

- dodržovat svůj osobitý rukopis   Zápisy do sešitu, poznámky.     

  při dodržení čitelnosti a úhled-        

  nosti        

- vyjadřovat se v jednoduchých   Písemné formy úředního styku,   Vlastivěda 

  formách společenského a úřed-   tiskopisy.     

  ního styku         

         

- porovnávat význam slov, užívat Jazyková výchova Tvary slov.     

  spisovného jazyka a porovnávat   Význam slov.     

  ho s nespisovným   Slova spisovná a nespisovná. Osobnostní a sociální   

    Slova citově zabarvená. výchova Výtvarná výchova 

- znát stavbu slov   Kořen, část předponová a     

    příponová.     

    Předpony, předložky.     

- používat uvědoměle i / y po obo-   Vyjmenovaná slova.     

  jetných souhláskách        

- poznávat slovní druhy   Slovní druhy.     

- skloňovat podstatná jména   Skloňování podstatných jmen.     

- časovat slovesa   Časování sloves.     

    Infinitiv.     

    Slovesný způsob oznamovací,     

    rozkazovací.     

- respektovat shodu přísudku    Podmět a přísudek.     

  s podmětem   Shoda přísudku s podmětem.     

- rozlišovat větu jednoduchou a   Přímá řeč - řeč mluvčího.     

  souvětí        

  poznatt řeč přímou          
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

-číst správně a s porozuměním Literární výchova Verše, próza.     

-umět výstižně reprodukovat text   Postavy literárního díla. Multikulturní výchova   

- umět vyjádřit své pocity z četby,   Ilustrace knih.     

  z poslechu pořadu, z divadelního   Literární pojmy.     

  nebo televizního představení   Poezie - lyrika, epika.     

- vyhledávat informace v učebni-   Rytmus básně.     

  cích, encyklopediích   Próza: pověst, povídka.   Výtvarná výchova 

- všímat si rozdílů mezi krásnou a   Hlavní postavy.     

  umělecko-naučnou literaturou   Divadlo: jednání.     

- rozumět některým literárním poj-   Film, inscenace.     

  mům - přirovnání, zosobnění,   Kulturní život regionu.     

  bajka        

- využívat poznatků četby při dal-     

  ších činnostech         
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Předmět Český jazyk  

Ročník 5. 

     

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:        

- číst plynule, s porozuměním  Komunikační a sloho- Výrazné čtení s porozuměním.     

- hovořit souvisle o přečteném vá výchova Studijní čtení.     

  textu, vyjadřovat svoje pocity        

  z přečteného        

- umět předčítat a recitovat   Předčítání, recitace.     

- reprodukovat text, odlišovat podstatné   Reprodukce textu. Multikulturní výchova   

  od méně podstatného        

- zvládat vyplnit běžné tiskopisy   Tiskopisy.     

-, popisovat,rozšiřovat si   Popis předmětu, pracovního     

  slovní zásobu   postupu.     

- umět zacházet s grafickými a       Výtvarná výchova 

  psacími materiály        

- dodržovat základní hygienická        

  pravidla        

- psát podle normy psaní úhledně        

  a čitelně        

- bezchybně opisovat, přepisovat text,            

   provádět kontrolu napsaného        

- umět si poradit v běžném spole-   Písemné formy společenského     

  čenském styku   styku, úředního styku.     

- vyjadřovat srozumitelně v písem-        Kultura písemného vyjadřování.     

   ném styku         
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:        

- užívat běžně spisovnou  Jazyková výchova       

  výslovnost a pravopis        

- rozeznat ve slově kořen, před-   Stavba slova.     

  ponu a příponu        

- užívat správně předpony s-, z-,        

- vz         

- užívat správně skupiny bě / bje,   Souhláskové skupiny na styku     

- vě / vje, mě / mně   předpony a přípony a kořene.     

- užívat správně předložky s, z   Předložky s, z.     

- ovládat psaní i / y po obojetných   Vyjmenovaná slova. Výchova k myšlení Vlastivěda 

  souhláskách     v evropských a globál-   

- umět určit slovní druhy    Slovní druhy. ních souvislostech   

- určit kategorie podstatných   Podstatná jména.     

  jmen, ovládat pravopis jejich        

  koncovek        

- rozlišovat přídavná jména a jejich   Přídavná jména.     

  druhy        

- určit kategorie sloves   Slovesa.     

  včetně způsobu   Podmiňovací způsob.     

- poznáat druhy zájmen, užívat   Zájmena - druhy.     

  správně tvary zájmen osobních   Zájmena osobní.     

- umět rozlišit druhy číslovek   Číslovky.   Matematika 

- poznat a užít přímou řeč   Přímá řeč..     

- znát základní pravidla interpunkce   Věta jednoduchá a souvětí.     

  ve větácha využívat je v praxi        
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:        

- určit ve větě podmět (vyjádře-   Podmět a přísudek.     

  ný, nevyjádřený, několikanásob-        

  ný) a přísudek slovesný        

- umět  pravopis shody         

  přísudku s podmětem        

- pracovat s Pravidly českého pra-        

  vopisu         

         

- odlišovat vyprávění literární od Literární výchova      

  faktického        

- vyhledávt informace ve slovní-   Slovníky.     

  cích a dalších odborných textech   Encyklopedie.   Přírodověda 

- orientovat se v nabídce dětské   Knihy.   Vlastivěda 

  literatury   Časopisy.     

- využívat pro vlastní četbu školní    Vlastní četba.     

  knihovnu   Knihovna.     

- poznat základní dělení literatury -         

  - poezii, prózu        

- rozumět některým literárním poj-   Literární pojmy.     

  mům: próza, poezie (lyrika, epi-   Rozhlas. Mediální výchova   

  ka), bajka, přenesený význam,   Divadlo.     

  přirovnání, básnický přívlastek,   Film.     

  zosobnění, divadlo (komické,   Televize.     

  tragické), film (loutkový, kreslený,      Výtvarná výchova 

  hraný, televizní inscenace - scé-      Pracovní činnosti 

  nář)         
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Matematika a její aplikace 

Charakteristika vyučovacího předmětu – I. st. 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci 

s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, vytváří 

předpoklady pro další úspěšné studium. 

Důležitou součástí matematiky jsou aplikační úlohy a problémy, u kterých je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat 

všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života. Učí se 

pochopit problém, utřídit si údaje a podmínky. Řešení logických úloh je závislé na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve 

vlastní schopnost logického uvažování a zaujme i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

Čísla a početní operace 

Žáci si osvojují aritmetické operace ve třech složkách: 

 dovednost provádět operaci 

 algoritmické porozumění 

 významové porozumění 

Žáci se také učí získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním.  

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa a seznamují se s jejich reprezentacemi. 

Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou 

hodnotu. 

Geometrie v rovině a prostoru 

V tomto tematickém okruhu žáci určují útvary a geometricky modelují reálné situace. Hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se 

vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině, učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod i 

obsah, povrch a objem, zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvarů a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a 

problémů, které vycházejí z běžných životních situací. 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
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Jejich řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale je nutné při něm uplatnit logické 

myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a 

úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky. Řeší logické úlohy, jejichž obtížnost je závislá na míře 

rozumové vyspělosti žáků. 

Časové a organizační vymezení předmětu 

Na 1. stupni je předmět vyučován ve všech ročnících. 

 v 1. ročníku 4 hodiny týdně 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vzdělávací oblast (obor) Matematika a její aplikace je na naší škole realizována ve vzdělávacím předmětu Matematika. 

Vyučovací předmět: Matematika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na 1. stupni 

Časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Matematika je realizován v 1. – 5. ročníku jako samostatný předmět s časovou dotací: 

 -1. ročník 4 hodiny týdně 

 -2. - 5. ročník 5 hodin týdně 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy 

 -čísla a početní operace 

 -závislosti, vztahy a práce s daty 

 -geometrie v rovině a prostoru 

 -nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Organizační vymezení předmětu 

Žáci pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce. Během hodiny učitel a žáci 

používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 

Využívané formy a metody práce: 

 -  

 -  

 -  

Kompetence k učení 

 rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojování si nezbytných matematických vzorců a algoritmů 

 vytváření zásoby matematických nástrojů (metod řešení úloh, početních operací) 
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 poskytnutí poznatků a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem k poznávání přírodních věd, ekonomiky, techniky a využití 

počítačů 

 vést žáky k aplikaci vzorců a početních výkonů při řešení slovních úloh v praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů 

 vést žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech (odhady, měření, porovnávání) 

 vést žáky k rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití 

získaného řešení v praxi 

 vést žáky k samostatnému nalezení pravidel, kterými se řídí probrané matematické jevy 

 vést žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

 učit žáky vytvářet příležitosti k rozvíjení kombinatorického a logického myšlení 

 vést žáky k srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů 

Kompetence sociální a personální 

 vést žáky k vnímání složitostí světa a k jeho porozumění 

 vést žáky k rozvíjení zkušeností s matematickým modulováním 

 vést žáky k poznání, že realita je složitější než její matematický model 

 rozvíjet schopnosti žáků spolupracovat a respektovat práci vlastní i práci druhých 

Kompetence občanské 

 motivovat žáky, aby si vytvořili kladný vztah ke kolektivu třídy, školy, obce a státu 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k dodržování hygienických pravidel při práci se sešitem a učebnicí 

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

 

Průřezová témata zařazená do výuky matematiky: 

 Osobnostní a sociální výchova 

- Sociální rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání – cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro 
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učení a studium 

Cvičení sebekontroly a sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle, organizace vlastního času, plánování učení 

- Sociální rozvoj 

Kooperace a kompetence – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci, zvládání 

konkurence. 
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Předmět Matematika 

Ročník 1. 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- spočítat prvky daného souboru  Číslo a početní  Číselná řada 0 - 20. Osobnostní rozvoj ČJ - psaní 

  do 20 a vytvoří soubor s daným operace Psaní číslic.     

  počtem prvků Číselný obor 0 - 20      

- číst, zapisovat a porovnávat čísla    Vztahy menší, větší, rovno;     

  do 20   znaménka  < , >, = .     

- užívat a zapisovat vztah rovnosti     Porovnávání čísel.     

  a nerovnosti        

- sčítat a odčítat v oboru do 20   Sčítání a odčítání v oboru do 20     

  bez přechodu přes desítku   bez přechodu přes desítku.     

    Znaménka +  - .     

- řešit a tvořit slovní úlohy,   Řešení slovních úloh na porov-   Prv - slovní úlohy 

  ve kterých aplikuje a modeluje   návání čísel, na sčítání a odčítání            ze života dětí 

  osvojené početní operace   a úloh s využitím vztahů        

    o n-více, o n-méně.     

         

- orientovat se v prostoru (vpravo, Orientace v prostoru Geometrické pojmy: vpravo,   TV - pravá, levá 

  vlevo, před, za,….)   vlevo, pod, nad, před, za,      

    hned před, hned za.     

- rozeznávat a modelovat geomet-   Rovinné obrazce: trojúhelník,     

  rické tvary: trojúhelník, čtverec,    čtverec, obdélník, kruh.     

  obdélník, kruh        

- rozeznávat tělesa: krychle, kvádr,   Tělesa: krychle, kvádr, válec,     

  válec, koule   koule.     
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl:         

- sčítat a odčítat v oboru do 20  Číslo a početní opera- Číselná řada 0 - 20. Osobnostní rozvoj   

  s přechodem přes desítku ce      

  Číselný obor 0 - 20      

- spočítat prvky daného souboru Číselný obor 0 - 100 Číselná řada 0 - 100.     

  do 100, vytváří soubor s počtem   Číselná osa.     

  prvků do 100        

- číst a zapisovat čísla v oboru    Čtení a zápis čísel do 100.     

  do 100, orientovat se na číselné   Počítání po jedné a po desítkách     

  ose   do 100.     

- sčítat a odčítat čísla v oboru     Součet a rozdíl čísel v oboru     

  do 100   do 100.     

- porovnávat čísla v oboru do 100   Porovnávání čísel.     

  a vztahy mezi nimi zapisuje po-        

  mocí symbolů  < , >, =         

- řešit slovní úlohy na sčítání,   Řešení a vytváření slovních úloh   Prvouka 

  odčítání, porovnávání čísel    na sčítání, odčítání a porovnává-     

  v oboru do 100   ní čísel v oboru do 100.     

- řešit slovní úlohy s užitím vztahů        

  o n-více ,méně v oboru do 100         

  Násobení a dělení Názorné zavedení násobení a     

  přirozených čísel dělení na souborech různých      

  v oboru násobilek  předmětů.     

  do 100 Násobení jako opakované sčítání     

    Násobek, řada násobků daného čísla.     

  

  

Předmět Matematika 

Ročník 2. 
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Předmět Matematika 

Ročník 3. 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:         

- číst a psát trojciferná čísla Číslo a početní opera- Počítání do 1000. Osobnostní rozvoj   

- orientovat se na číselné ose ce  Sociální rozvoj   

- porovnávat a zaokrouhlovat čísla Číselný obor do 1000 Porovnávání a zaokrouhlování     

  do 1000   čísel do 1000.     

- sčítat a odčítat pamětně i písemně   Pamětné i písemné sčítání a     

  do 1000   odčítání.     

- provádět odhad výpočtu i kontrolu        

  výsledku        

- řešit slovní úlohy na porovnávání,   Slovní úlohy na porovnávání,   Prvouka 

  sčítání, odčítání, na vztahy   sčítání, odčítání, na vztahy     

  o n-více,méně v oboru do 1000   o n-více (méně)v oboru do 1000     

         

  Násobení a dělení Násobení 6, 7, 8, 9, 10.     

- automaticky užívat spoje všech do 100 Automatizace všech spojů     

  násobilek   násobilek.     

- zpaměti dělit v oboru všech   Dělení v oboru násobilek.     

  násobilek        

- určovat neúplný podíl a zbytek   Dělení se zbytkem.     

- zpaměti násobit a dělit dvojciferné   Násobení a dělení dvojciferných      

  číslo jednociferným    čísel čísly jednocifernými.     

- počítat se závorkami   Počítání se závorkami.     
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- řešit slovní úlohy na násobení a   Slovní úlohy na násobení a      

  dělení, na vztahy n-krát více,   dělení, na vztahy n-krát více,     

  n-krát méně   n-krát méně.     

- řešit slovní úlohy se dvěma    Slovní úlohy se dvěma různými     

  různými početními výkony   početními výkony.     

         

- umět vyznačit body v rovině  Geometrie v rovině Úsečka, polopřímka, přímka.     

  a na  přímce    Bod, krajní body úsečky,     

    krajní bod polopřímky.     

- sestrojit úsečku dané délky     Rýsování přímek, polopřímek.     

  s přesností na mm   Rýsování úseček dané délky.     

- měřit úsečky s přesností na mm   Měření délky úseček.     

- převádět jednotky délky   Jednotky délky a jejich převody.     

- provádět odhady různých délek,     Odhady délek různých úseček,     

  vzdáleností   odhady vzdáleností.     

- určit obvod jednoduchého    Rovinné obrazce: trojúhelník,   Výtvarná výchova - 

  geometrického obrazce sečte-   čtverec, obdélník, čtyřúhelník.   - dekorace 

  ním délek jeho stran   Strana rovinného obrazce,      

    obvod.     

    Výpočet obvodu daného rovin-     

    ného obrazce sečtením délek      

    jeho stran.     

- sestrojit kružnici o daném    Konstrukce kružnice o daném     

  poloměru   poloměru.     

- sestrojit trojúhelník s danými   Konstrukce trojúhelníka s daný-     

  délkami stran   mi délkami stran.     
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Předmět Matematika 

Ročník 4. 

 

 

C Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- číst, psát a zobrazovat čísla Číslo a početní operace Počítání do 1 000 000,   Výtvarná výchova 

  do 1 000 000       

- porovnávat a řešit nerovnice    Osobnostní rozvoj   

  v oboru do 1 000 000        

- umět zaokrouhlovat a rozkládat   Odhad, kontrola, zaokrouhlování.     

  čísla v desítkové soustavě        

- pamětně sčítat a odčítat, násobit a   Sčítání a odčítání.     

  dělit čísla do 1 000 000    Násobení a dělení.     

     Vlastnosti sčítání a odčítání.     

- písemně sčítat a odčítat, násobit   Písemné algoritmy.     

  jednociferným a dvojciferným        

  činitelem        

- písemně dělit jednociferným děli-   Vztahy mezi násobením a děle-     

  telem   ním.     

- umět řešit jednoduché a složené       Český jazyk 

  slovní úlohy        

- vyznačit 1/2, 1/4 celku   Celek, část, zlomek. Sociální rozvoj   

- řešit jednoduché slovní úlohy   Čitatel, jmenovatel, zlomková     

  na určení 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10   čára, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10.     
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- sestrojit rovnoběžku a kolmici Geometrie v rovině a Vzájemná poloha dvou přímek.     
- určit osu souměrnosti modelová- prostoru Osa souměrnosti.     

  ním        

- nakreslit souměrný útvar   Rovnoramenný, rovnostranný     

    trojúhelník.     
- umět určit obsah rovinných obraz-   Obsah čtverce a obdélníku      
  ců pomocí čtvercové sítě   ve čtvercové síti.     
- řešit jednoduché slovní úlohy    Jednotky obsahu.     
  na výpočet obsahu obdélníku a        

  čtverce         
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Předmět:      Matematika 
Ročník:         čtvrtý 
 
 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

     

Žák by měl 
- Vyjádřit celek z jeho dané 

poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 

desetiny 

- porovnávat zlomky se stejným 

jmenovatelem 

(poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 

desetiny) v oboru kladných čísel 

Číslo a početní 

operace 

 

Porovnávání zlomků se stejným 

jmenovatelem (poloviny, 

čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) 

v oboru kladných čísel a 

vyjádření celku z jeho dané 

poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 

desetiny 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech – Evropa 

a svět nás zajímá 

(zážitky a zkušenosti 

z Evropy a světa  

- Cestujeme letadlem, 

vlakem). 

Čtvercová síť, kruhový 

diagram, číselná osa, 

origami, mozaiky, 

krájení dortu nebo pizzy 
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Předmět Matematika 

Ročník 5. 

 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- zobrazovat, porovnávat, zaokrouhlo- Číslo a početní opera- Přirozená čísla do milionu a      
  vat přirozená čísla ce přes milion.     

- zapisovat dané číslo v desítkové    Zápis.     

  soustavě   Posloupnost. Sociální rozvoj - koope-   

- pamětně sčítat a odčítat, násobit a   Početní výkony a jejich vlastnos- race a kompetice.   

  dělit přirozená čísla v jednodu-   ti.     

  chých příkladech        

- písemně sčítat a odčítat   Písemné algoritmy.     

- písemně násobit až čtyřciferným   Odhady.     

  činitelem   Kontrola výpočtů.     

- písemně dělit jednociferným a         
  dvojciferným dělitelem        
- řešit jednoduché a složené slovní        
  úlohy        

         

- zapisovat,číst, zobrazovat desetinné   Zlomky se jmenovatelem 10.     

  číslo řádu desetin   Zápis desetinným číslem.     

- zaokrouhlovat desetinné číslo    Desetinná čárka, desetina.     

  na celky        

- užívat desetinná čísla v praktic-        

  kých situacích a řeší s nimi        

  jednoduché slovní úlohy         
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Očekávané výstupy z 

ŠVP 
Tematický celek Učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

     

- při konstrukcích 

rovinných útvarů 

využívá elementární 

geometrické konstrukce 

a základní vlastnosti 

těchto útvarů; 

GEOMETRIE V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

Konstrukce čtverce a 

obdélníku  

Konstrukce 

pravoúhlého, 

rovnostranného 

a rovnoramenného 

trojúhelníku 

 
Další náměty do výuky: 

- slovní úlohy na obsahy 

obdélníku, čtverce (práce 

s plánem bytu – velikost 

koberce, nákup tapet, 

obložení, podlahové plochy 

apod.) 

- geometrie a výtvarné umění 

- využití počítačových 

programů pro geometrii na 1. 

stupni ZŠ 

- sestrojí k dané přímce 

rovnoběžku a kolmici 

vedoucí daným bodem 

pomocí trojúhelníku 

s ryskou; 

 Konstrukce rovnoběžky 

a kolmice daným 

bodem 

 

- určí pomocí čtvercové 

sítě obsah rovinného 

obrazce, který je tvořen 

čtverci, obdélníky a 

trojúhelníky a obsahy 

porovná; 

 Složené obrazce ve 

čtvercové síti 
 

Další náměty do výuky: 

- origami ve čtvercové síti  

 

- ovládá některé 

řešitelské strategie, 

v průběhu řešení 

nestandardních úloh 

objevuje zákonitosti a 

využívá je. 

NESTANDARDNÍ 

APLIKAČNÍ ÚLOHY A 

PROBLÉMY 

Magické čtverce, 

pyramidy, sudoku 

 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

- Rozvoj schopností 

poznávání (cvičení 

dovednosti zapamatování, 

řešení problémů); 

Kreativita (cvičení pro 

rozvoj základních rysů 

kreativity) 

Rozšiřující učivo: 

zašifrované příklady, hlavolamy, 

rébusy 
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Předmět:        Matematika 
Ročník:           pátý  

 

Š                    

Očekávané výstupy z ŠVP 

 

   Tematický celek 

 

 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata 

                                                   

Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 

Žák by měl: 

 

-vyjádřit celek z jeho dané 

poloviny, čtvrtiny, třetiny, 

pětiny, desetiny 

Číslo a početní 

operace 

Řešení a tvorba slovních 

úloh k určování celku 

z dané poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, desetiny 

Výchova k myšlení v 

evropských a 

globálních 

souvislostech 

čtvercová síť, kruhový diagram, 

číselná osa, 

origami, mozaiky, krájení dortu 

nebo pizzy 

 
Využití úloh výzkumu TIMSS a úloh 

z mezinárodní soutěže Klokan. 
 

 

 

 

 

 

  

 
Využití úloh výzkumu TIMSS a úloh 

z mezinárodní soutěže Klokan. 

-sčítat a odčítat zlomky se 

stejným jmenovatelem 

(poloviny, čtvrtiny, třetiny, 

pětiny, desetiny) pomocí 

názorných obrázků a tyto 

početní operace zapisovat 

 Desetinné číslo 

Porovnávání 

desetinných čísel 
Využití názorných obrázků 

(např. čtvercová síť, 

kruhový diagram, číselná 

osa) 

Objevujeme Evropu a 

svět (život Evropanů, 

odlišnosti při vážení a 

měření) 
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-vysvětit a znázornit vztah 

mezi celkem a jeho částí    

vyjádřenou desetinným číslem 

na příkladech z běžného 

života 

-přečíst, zapsat a znázornit 

desetinná čísla v řádu desetin 

a setin na číselné ose, ve 

čtvercové síti nebo 

v kruhovém diagramu 

-porovnat desetinná čísla 

v řádu desetin a setin 

    

-znázornit na číselné ose, 

přečíst, zapsat a porovnat celá 

čísla v rozmezí – 100 až + 100 

-nalézt reprezentaci záporných 

čísel v běžném životě 

 Číselná osa (kladná a 

záporná část) 

Měření teploty, vyjádření 

dlužné částky 

EV – Vztah člověka 

k prostředí: globální 

oteplování 

Pozorování a měření 
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Člověk a jeho svět 

 

Oblast zahrnuje vyučovací předmět: 

 Prvouka (1. až 3. ročník) 

 Přírodověda (4. a 5. ročník)  

 Vlastivěda (4. a 5. ročník) 

Organizační vymezení předmětu 

Žáci pracují převážně v kmenové třídě s využíváním audiovizuální techniky, za pomocí různých forem výuky s využitím dostupných 

vyučovacích pomůcek. 

Využívané formy a metody práce: 

 skupinové vyučování 

 samostatná práce 

 kolektivní práce 

 krátkodobé tématické práce 

Prvouka 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Prvouka rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané při výchově a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a 

pojmenovat věci a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi. Žáci si 

všímají krásy lidských výtvorů a přírodních jevů. Učí se vnímat svět kolem sebe a základní vztahy ve společnosti, chápat současnost jako 

výsledek minulosti a východisko budoucnosti. 

Vzdělávací obsah prvouky je členěn do pěti tematických okruhů:  

 Místo, kde žijeme (důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků) 

 Lidé kolem nás (osvojování a upevňování základů vhodného chování mezi lidmi, seznámení se základními právy a povinnostmi) 

 Lidé a čas (orientace v dějích a čase) 

 Rozmanitost přírody (poznávání rozmanitosti živé i neživé přírody) 

 Člověk a jeho zdraví (získávají základní poučení o zdraví a nemocech a o bezpečném chování v různých životních situacích) 
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Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 2. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny za týden 

Výuka je realizována i v terénu a v různých institucích (muzea, hvězdárny, ZOO atd.) 

Průřezová témata 

 Osobnostní a sociální výchova 

- Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, rozvíjení pozornosti a soustředění) 

- Kreativita (hledání originálních způsobů řešení a cest k uplatňování nápadů) 

- Poznávání lidí (vzájemné poznávání se ve třídě, hledání výhod v odlišnostech) 

- Mezilidské vztahy (péče o dobré vztahy v kolektivu, učení toleranci a empatii) 

- Hodnoty, postoje a praktická etika (vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spravedlnost a respektování druhých) 

 Multikulturní výchova 

- Lidské vztahy (význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného 

kulturního prostředí do kolektivu třídy) 

 Enviromentální výchova 

- Vztah člověka k prostředí (zajišťování ochrany prostředí v naší obci) 

- Základní podmínky života (poznávání základních podmínek života a nutnost ochrany životního prostředí) 

Kompetence k učení: 

 žáci jsou vedeni k objevování a poznávání sebe i světa kolem 

 žáci se učí samostatně si organizovat a řídit vlastní učení, využívat při tom nejnovější informační zdroje, odbornou literaturu a školní 

knihovnu 

 žáci se učí hodnotit svou práci a zaznamenávat pokrok v učení 

 učitel motivuje žáky k otevřenosti v oblasti poznávání, nabízí žákům různé způsoby, metody a strategie učení 

 učitel vede žáky k prožitku vlastního úspěchu a tím je motivuje do dalšího učení 

Kompetence k řešení problémů: 

 žáci vnímají nejrůznější situace, kriticky přemýšlí o jejich příčinách, hledají optimální řešení 

 učitel předkládá poznatky v podobě, která podněcuje žáky k hledání a formulování problémů 

 učitel umožňuje žákům navrhnout a porovnávat různá řešení 

Kompetence komunikativní: 

 žáci se výstižně a kultivovaně vyjadřují 

 žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech 

 žáci využívají moderní komunikační technologie 
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 učitel vede žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a efektivní komunikaci 

Kompetence sociální a personální: 

 žáci vyjadřují pozitivní vztah k sobě i okolí 

 žáci pracují ve skupinách na základě vzájemného respektu a dohodnutých pravidel 

 učitel posiluje samostatné a odpovědné chování žáků, vede je oceňování názorů svých i druhých 

Kompetence občanské: 

 žáci prostřednictvím poznávání rozdílných kultur dochází k toleranci a pochopení mezi lidmi 

 učitel vede žáky k utváření ohleduplného vztahu k lidem, přírodě a ke kulturním a historickým hodnotám 

Kompetence pracovní: 

 žáci dbají na dodržování pracovních i bezpečnostních pravidel 

 žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků při samostatné i skupinové práci 

 učitel vede žáky k bezpečnému používání nástrojů a zařízení 

 učitel motivuje žáky k tomu, aby získané znalosti a návyky využili k efektivnější a bezpečnější práci 
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Předmět Prvouka 

Ročník 1. 

 

 

Očekávané výstupy               

z ŠVP 
Tematický celek Učivo 

                                           

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl : Místo, kde žijeme       

orientovat se v budově školy a 

nejbližším okolí 

  Základní prostory školy, organizace práce ve 

škole, orientace ve škole a ve třídě 

Osobnostní a sociální výchova - 

rozvoj schopností poznávání 

  

uplatňovat zásady bezpečného 

chování ve škole 

  Školní režim a řád, pravidla slušného chování     

uvést plnou adresu, znát 

funkci jednotlivých prostorů 

domu a bytu 

  Adresa, členění bytu,zařízení bytu,zásady 

správného zacházení s elektrickými spotřebiči 

    

používat nejkratší a 

nejbezpečnější cestu do školy 

  Pravidla bezpečnosti pro chodce, nebezpečná místa 

na trase 

  Dopravní výchova - Besip 

sledovat  změny v obci   Prostředí v okolí školy, bydliště, jeho stav a změny     

rozlišovat některé státní 

symboly 

  Česká státní vlajka,státní znak, hymna   Přesah - Hv 

  Lidé kolem nás       

rozlišovat blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, chápat role 

členů rodiny 

  Příbuzenské vztahy v rodině, sociální role členů 

rodiny, významné události v rodině, život a funkce 

rodiny 

Osobnostní a sociální výchova - 

mezilidské vztahy 

Přesah - Čj 

rozlišovat komunikaci s 

blízkým členem rodiny 

a s neznámou osobou 

  Nebezpečí hrozící od cizích lidí   Preventivní program 

policie 
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respektovat pravidla slušného 

chování mezi lidmi 

  Vlastnosti lidí, pravidla slušného chování     

projevovat toleranci k 

přirozeným odlišnostem 

spolužáků 

  Odlišnosti lidí z hlediska vnějšího vzhledu, respekt 

odlišných zájmů a názorů, práva a povinnosti žáka 

školy 

Osobnostní a sociální výchova - 

poznávání lidí                              

Multikulturní výchova - lidské 

vztahy 

  

chápat význam a potřebu 

jednotlivých povolání a 

pracovních činností 

  Fyzická a duševní práce, povolání,potřeby pro 

vykonávání různých profesí, výsledky 

práce,využívání volného času 

    

  Lidé a čas       

orientovat se v čase,chápat 

rozdíly mezi dějem v 

minulosti,přítomnosti  

a budoucnosti 

  Pojmy dnes, včera, zítra; čas podle hodin; 

kalendářní uspořádání času; roční období 
    

řadit některé své činnosti do 

denního režimu 

  Učení, práce, odpočinek, spánek; vhodné 

využívání volného času 
    

pojmenovat některé významné 

události a svátky 

  Významné svátky, které slavíme     

charakterizovat etapy života 

členů rodiny, projevovat úctu 

ke starším lidem 

  Mladý, starý,vrstevník,dítě, dospělý     

  
Rozmanitost přírody 

      

pozorovat a popsat viditelné 

změny v přírodě v 

jednotlivých ročních obdobích 

  Počasí, život rostlin a zvířat v jednotlivých ročních 

obdobích, práce na zahradě, v sadě, na poli; 

kalendář přírody 

    

poznat některé zástupce rostlin 

a živočichů vyskytujících se v 

obci a blízkém okolí- určit je 

podle jejich typických znaků 

  Živočichové a rostliny vyskytující se v obci, 

základní stavba rostlinného a živočišného těla 

    

vytvořit si správný vztah k 

přírodě, znát význam 

chráněných území 

  Péče o přírodu, chráněné rostliny a živočichové, 

chování v přírodě, životní prostředí 
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vědět z jakých surovin, 

materiálů jsou vyrobeny 

předměty denní potřeby 

  Surovina, materiál; ekologický přístup  k urovinám     

  
Člověk a jeho zdraví 

      

určit viditelné části lidského 

těla 

  Stavba těla     

popsat základní rozdíly mezi 

lidmi a živočichy 

  Rozdíly mezi lidmi a jinými živočichy     

zvládat základní hygienické 

návyky, rozlišovat co je a není 

zdravé 

  Péče o tělo a oděv, čistota domácnosti; zdravé 

potraviny; rizikové činnosti 

  Preventivní program -

Zdravé zuby 

znát nejběžnější dětské 

nemoci, ošetřit drobná 

poranění; dokázat požádat o 

pomoc 

  Ochrana proti nemocem, léčba, chování u lékaře, 

při pobytu v nemocnici; prevence úrazů, čísla 

krizových linek 

    

dodržovat bezpečné chování v 

různém prostředí a situacích 

  Práce a volný čas ve škole, jízda dopravními 

prostředky, sport a zábava, setkání s cizími lidmi 
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Předmět Prvouka 

Ročník 2. 

 

 

Očekávané výstupy               

z ŠVP 
Tematický celek Učivo 

                                           

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

 Žák by měl : Místo, kde žijeme       

orientovat se v blízkém okolí 

školy, dokázat zakreslit školu a 

blízké okolí do jednoduchého 

plánu 

  

Orientace v místě bydliště a školy     

uplatňovat zásady bezpečného 

chování ve škole   

Školní řád a režim, pracovní návyky     

orientovat se v obci 

  

Obec a její části, význačná místa v obci, 

společenský a kulturní život, sportovní zařízení v 

obci 

  Návštěva kulturních 

zařízení 

dodržovat pravidla bezpečného 

chování při cestě na určené 

místo, rozlišovat možná 

nebezpečí v nejbližším okolí 
  

Dopravní situace, značky, pravidla pro chodce; 

osobní a hromadná doprava 

  Výuka na dopravním 

hřišti, Besip                            

Přesah - Vv, Tv 

všímat si prostředí obce, změn  

v obci, vyjadřovat svůj názor 
  

Činnosti zlepšující a zhoršující  prostředí obce     

vyjadřovat jednoduše podstatu 

pojmu domov   
Adresa,ulice, označení domu; městské a 

venkovské prostředí 
    

rozlišovat některé státní 

symboly   
Název státu, jméno prezidenta, státní vlajka a znak, 

hymna 
    

  Lidé kolem nás       
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rozlišovat základní i širší 

příbuzenské vztahy, chápat 

role členů rodiny, podílet se na 

pozitivních vztazích v rodině 
  

Příbuzenské a mezigenerační vztahy v rodině, 

práva a povinnosti členů rodiny, společné činnosti 

rodiny, vzájemné pochopení a úcta ke starším 

členům rodiny 

Osobnostní a sociální výchova - 

kreativita 

  

chápat význam a potřebu 

jednotlivých zaměstnání pro 

společnost 

  

Význam zaměstnání, práce a odpočinek     

tolerovat odlišnosti spolužáků, 

jejich přednosti i nedostatky   

respektování odlišných názorů a zájmů     

vhodně se chovat v různých 

situacích 
  

Pravidla slušného chování, práva a povinnosti, 

protiprávní chování 

    

  Lidé a čas       

orientovat se v čase 
  

Určování času podle hodin, jednotky času     

používat kalendář, sledovat 

data narození členů rodiny i 

data jiných významných dnů 
  

Kalendářní a školní rok, roční doby, měsíce; 

vyhledávání významných dat, data narození, 

svátků 

  Přesah - M 

rozlišovat minulost, současnost 

a budoucnost   

Datum, letopočet; etapy života člověka; vybavení 

domácnosti dnes a v minulosti; práce lidí dříve a 

nyní 

    

poznat některé historické a 

kulturní památky v obci 
  

Nejznámější kulturní  a historické památky obce     

pojmenovat některé významné 

události, lidové zvyky a tradice   

Vánoce, Velikonoce, Svátek matek, Den dětí, 

Vzpomínka na zesnulé 

  Přesah - Čj, Vv 

  Rozmanitost přírody       

pozorovat a popsat změny v 

přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích   

Pozorování a zapisování změn počasí do kalendáře 

přírody, život rostlin a živočichů v jednotlivých 

ročních obdobích; činnost člověka v závislosti na 

ročním období 

  Vycházky do terénu, 

návštěva domu ekologické 

výchovy 

charakterizovat jednotlivá 

přírodní společenstva 
  

Louka, pole, les, život ve vodě a u vody (rostliny a 

živočichové, význam společenství) 
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poznat běžné zástupce 

živočichů, rostlin a hub; 

roztřídit je na základě 

určujících znaků 

  

Volně žijící živočichové, domácí zvířata; stromy, 

keře, byliny; houby 

  Vytváření herbáře 

utvářet si správný vztah k 

přírodě   
Pravidla chování při pobytu v přírodě, význam 

ochrany přírody, chráněné oblasti a živočichové 

    

dokázat určit, z čeho jsou 

vyrobeny nejběžnější výrobky 

denní potřeby 

  

Přírodniny, suroviny, výrobky     

  
Člověk a jeho zdraví 

      

pojmenovat základní části 

lidského těla včetně 

nejdůležitějších vnitřních 

orgánů 

  

Stavba lidského těla; důležité vnitřní orgány a 

jejich funkce 

    

chápat význam jednotlivých 

lidských smyslů   
Lidské smysly     

orientovat se v základních 

lidských potřebách a projevech 

člověka 

  

Člověk a základní podmínky života  Enviromentální výchova - základní 

podmínky života 

  

dokázat si vybrat pestrou, 

hodnotnou a zdravou výživu 
  

Potraviny, výživa     

rozlišit nemoc a úraz 

  

Význam péče o zdraví a jeho ovlivnění zdravým 

životním stylem; příznaky běžných nemocí, 

význam prevence nemocí a úrazů 

    

chovat se bezpečně v 

rizikovém prostředí, zvládat 

krizové situace 

  

Rizikové prostředí a činnosti, krizové situace, 

situace hromadného ohrožení 
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Předmět Prvouka 

Ročník 3. 

 

 

Očekávané výstupy               

z ŠVP 
Tematický celek Učivo 

                                           

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

 Žák by měl : Místo, kde žijeme       

orientovat se v obci  a jejím 

nejbližším okolí, všímat si a 

dokázat popsat změny v obci; 

nakreslit jednoduchý plánek 

okolí  školy 

  Významná místa v obci, jejich význam, historická 

a památná místa v obci, plánek obce,vyznačení 

školy, bydliště,doprava v obci;kulturní a 

společenský život, sportovní vyžití; blízké okolí 

obce 

    

zařadit obec do krajiny   Typy krajiny, povrch krajiny, určování světových 

stran, významné prvky v krajině 

    

popsat přírodu a lidmi 

vytvořené objekty v místní 

krajině 

  Dopravní síť, stavby, vodní plochy a toky     

Vyjádřit jednoduše podstatu 

pojmu vlast 

  Název státu, státní symboly, prezident, vláda; 

historické územní celky; sousední státy 

    

  Lidé kolem nás       

usilovat o dobré vztahy s 

ostatními lidmi 

  Rozvíjení pozitivních vlastností, úcty, vzájemného 

pochopení,pomoci ostatním 

    

respektovat názory a zájmy 

ostatních spolužáků 

  Vlastnosti lidí, způsob prosazování svých 

požadavků 

Osobnostní a sociální výchova - 

hodnoty postoje, praktická etika 

  

rozlišovat jednání, které 

ohrožuje práva spolužáků 

nebo je protiprávní 

  Práva dítěte, šikana, zastrašování, zneužívání; 

uplatňování vlastních práv bez poškozování práv 

jiných; pravidla slušného jednání 

    

uvést příklady člověka v 

ohrožení života 

  Přírodní katastrofy, povodně, epidemie, válečný 

konflikt; formy pomoci 

  Využití filmových 

dokumentů s danou 

tématikou 

  Lidé a čas       
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používat kalendář, sledovat 

významná data 

  Datum, změny v ročních obdobích, data 

významných dnů a událostí 

    

určovat čas podle hodin   Druhy hodin, vývoj, jednotky času     

využívat časové údaje při 

řešení různých situací v 

denním životě 

  Režim dne, rozvrh hodin, jízdní řád, měření času     

chápat etapy života v 

závislosti na věku 

  Novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, 

školák, dospívání, dospělý; časová osa, pojmy 

minulost, přítomnost, budoucnost 

    

znát některé české            a 

moravské pověsti 

  Nejznámější české a moravské pověsti     

porovnat a hodnotit způsob 

života a práci našich předků 

na našem území 

  Minulost a současnost, příchod Slovanů, středověk, 

novověk 

    

pojmenovat některé 

významné rodáky 

  Významné osobnosti obce a jejich význam     

charakterizovat důležité 

lidské vynálezy jako výsledek 

lidského vývoje 

  Vývoj dopravních prostředků, objevení elektřiny, 

domácí spotřebiče, bezpečnost při práci s nimi 

    

  Rozmanitost přírody       

vysvětlit základní rozdíly 

mezi živou a neživou 

přírodou 

  Potřeby a projevy živých organismů     

uvést zástupce a 

charakterizovat skupiny 

živočichů 

  Savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby, hmyz     

uvést příklady nejznámějších 

rostlin a živočichů 

charakteristických pro 

jednotlivá přírodní 

společenství 

  Louka, pole, les, u vody; způsob života, výživa, 

stavba těla; jejich význam v přírodě a pro člověka 

    

vysvětlit základní význam 

vody, vzduchu a půdy pro 

živé organizmy 

  Oběh vody v přírodě; složení vzduchu, proudění; 

vznik půdy; ochrana půdy, čistoty vod a vzduchu 
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charakterizovat některé 

horniny a nerosty, uvést 

jejich využití 

  Křemen, žula, vápenec, pískovec, železná ruda, 

uhlí 

    

rozlišovat jednoduchými 

pokusy známé látky podle 

jejich vlastností 

  Skupenství látek, hořlavost , rozpustnost; vlastnosti 

vody a její proměny v přírodě 

    

získat základní poznatky o 

naší sluneční soustavě 

  Slunce a jeho planety, planeta Země, podmínky pro 

vznik a uchování života na planetě Zemi  

Enviromentální výchova - základní 

podmínky života 
Přesah - Vv 

chovat se ohleduplně k 

přírodě 

  Ochrana přírody, význam chráněných oblastí, 

botanických zahrad, ZOO; nevhodné zásahy 

člověka do přírody, živelné pohromy 

Enviromentální výchova - vztah 

člověka k prostředí 
  

  Člověk a jeho zdraví       

pojmenovat základní části 

lidského těla, nejdůležitější 

ústrojí, orgány a jejich funkce 

  Pohybové ústrojí, trávící ústrojí, vylučovací a 

dýchací ústrojí, mozek a nervová soustava; lidské 

smysly a jejich ochrana 

    

chápat změny lidského těla v 

průběhu života 

  Základní informace o vývoji člověka     

orientovat se v zásadách 

zdravého životního stylu 

  Zdravé potraviny, pravidelný denní  režim, zdravý 

pohyb, péče o tělo 

    

dbát o osobní bezpečí, chápat 

nutnost adekvátní reakce při 

mimořádných událostech 

  Bezpečné chování při různých činnostech, v 

krizových situacích, v situacích hromadného 

ohrožení; přivolání pomoci, linka důvěry, důležitá 

telefonní čísla 
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           Předmět: Prvouka   -  Finanční gramotnost 

Ročník:  1. –  3. 
 

  

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

     
Žák by měl: 

- používat peníze v běžných 

situacích 

- orientovat se v základních 

formách vlastnictví 

- odhadnout a zkontrolovat cenu 

nákupu a vrácené peníze 

- na příkladu ukázat nemožnost 

realizace všech chtěných výdajů 

- vysvětlit, proč spořit, kdy si 

půjčovat a jak vracet dluhy 

Finanční gramotnost - poznávání českých mincí a 

bankovek (1., 2. ročník) 

- uvedení příkladů využití 

platební karty (1., 2. ročník) 

- odhad ceny základních potravin 

a celkovou cenu nákupu  

(1., 2. ročník) 

- zkontroluje, kolik peněz je 

vráceno při placení (3. ročník) 

- osobnostní a sociální 

výchova 

- v. k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

- v. demokratického 

občana 

- mediální výchova 

 

Matematika, informační a 

komunikační technologie 

 

 

Řešení úloh z běžného 

života, kooperace žáků, 

hraní rolí, práce 

v modelových rodinách 
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           Předmět: Prvouka – Péče o zdraví 

  Ročník: 1. – 3.  

 
 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl: 

- znát čísla tísňového volání 

- vědět, kdy použít čísla tísňového 

volání – 112, 150, 155 a 158 

- v modelové situaci použít správný 

způsob komunikace s operátory 

tísňové linky  

- dokázat použít krizovou linku  a 

nezneužívat ji 

- osvojit si bezpečné chování a 

vzájemnou pomoc v různých 

životních situacích 

- uvědomovat si zodpovědnost za 

své zdraví 

- vnímat zdraví jako důležitou 

hodnotu v životě člověka 

¨- chápat význam zdravý životní 

styl (správná výživa, pitný režim, 

prevence nemoci a úrazů) 

- ošetřit drobná poranění, přivolání 

lékařské pomoci 

- chovat se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítnout 

komunikaci, která je mu nepříjemná 

(v případě potřeby požádá o pomoc 

pro sebe i pro jiné) 

- znát lidské tělo, jeho stavbu, 

základní funkce a projevy 

Ochrana člověka za 

běžných rizik a 

mimořádných událostí 

Péče o zdraví 

- čísla pro tísňová volání 

- v modelových situacích 

ohrožení bezpečí či zdraví 

- diskutuje o účinných způsobech 

ochrany 

- stavba těla, jeho funkce, smysly  

Osobnostní a sociální 

výchova 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 
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Předmět: Prvouka – Dopravní výchova 
Ročník: 1. – 3. 
 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl: 

- rozeznat nebezpečí různého 

charakteru 

- využívat bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času 

- uplatňovat základní pravidla 

bezpečného chování účastníka 

silničního provozu 

- jednat tak, aby neohrožoval zdraví 

své a zdraví jiných 

- uplatňovat bezpečné způsoby 

pohybu a chování v silničním 

provozu při cestě do školy i ze 

školy 

- charakterizovat nebezpečná místa 

(1. A 2. ročník) 

- prokazovat v situaci dopravního 

hřiště bezpečné způsoby chování a 

jednání v roli cyklisty (3. ročník) 

- uvést základní ochranné prvky 

v silniční dopravě v roli chodce a 

cyklisty, cíleně je používat (chodec 

na úrovni 2. ročníku, cyklista ve  

3. ročníku) 

- charakterizovat bezpečné a 

ohleduplné jednání v prostředcích 

hromadné přepravy a při akcíxh 

školy je uplatňovat 

Dopravní výchova 

Ochrana člověka za 

běžných rizik a 

mimořádných událostí 

- určí vhodná místa pro hru a 

trávení volného času 

- základní pravidla bezpečného 

chování účastníka silničního 

provozu 

- dopravní značky 

- bezpečné způsoby chování a 

jednání v roli chodce a cyklisty 

- ochranné prvky pro chodce a 

cyklisty v silniční dopravě 

- vnímání dopravních prostředků 

a účastníků dopravy (reagování 

na jejich pohyb a jednání) 

- vyhodnocování dopravních 

situací 

Užívání ochranných prvků, 

zádržných systémů 

- bezpečný pohyb v silničním 

provozu v roli chodce (cyklisty) i 

osoby přepravované v dopravních 

prostředcích 

- osobnostní a sociální 

výchova 

- výchova k myšlení  

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

- výchova 

demokratického občana 

- mediální výchova 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Výuka na dopravním hřišti 

Vycházky 

Školí výlety 
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Předmět: Prvouka – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

Ročník:   1. – 3.    
 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

     
Žák by měl: 

- rozeznat nebezpečí různého 

charakteru, využívat bezpečná 

místa pro hru a trávení volného 

času 

- stručně charakterizovat specifické 

přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika vzniku mimořádných 

událostí; v modelové situaci 

prokázat schopnost se účinně 

chránit 

Ochrana člověka za 

běžných rizik a 

mimořádných událostí 

- určí vhodná místa pro hru a 

trávení volného času (1., 2. 

ročník) 

- zhodnotí vhodnost míst pro hru 

a trávení volného času, uvede 

možná nebezpečí i způsoby, jak 

jim čelit (2., 3. ročník) 

- vyhodnotí nebezpečí míst pro 

hru a trávení volného času (i 

konkrétních her a činností) a volí 

odpovídající způsoby ochrany 

(jednání, organizace, ochranné 

pomůcky)  (3. ročník) 

- v modelových situacích 

ohrožení bezpečí (neznámá místa, 

setkání s neznámými lidmi, 

kontakt se zvířaty, práce 

s elektronickými medii atd.) 

označí možná nebezpečí a 

diskutuje o účinných způsobech 

ochrany (2., 3.roč.)  

- osobnostní a sociální 

výchova 

-v. k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

- v. demokratického 

občana  

- mediální výchova 
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Předmět: Prvouka – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

Ročník:  4. – 5. 

 

                                         

Očekávané výstupy z ŠVP 

 

                                 

Tématický celek 

 

 

                                                                

Učivo 

 

 

                                 

Průřezová témata 

                                   

Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

 

 

Žák by měl                                   

- v modelových situacích 

ohrožení bezpečí v běžných 

situacích volit správné situace 

ochrany, přivolat pomoc i 

pomoci jiným (4., 5. ročník) 

- uvést přírodní jevy i jiné 

situace, které mohou ohrozit 

lidské zdraví a životy, vymezit 

(vybere z příkladů) vhodný 

způsob ochrany (4. ročník) 

- v modelových situacích 

prokázat schopnost vhodně 

reagovat na pokyny 

dospělých a jednat v souladu 

s pravidly ochrany (4., 5. 

ročník) 

  

Ochrana člověka                    

za běžných rizik a 

mimořádných událostí 

- základní poučení o zdraví 

a nemocech, o zdravotní prevenci, 

předcházení úrazů a  poskytování 

první pomoci                                  -

osvojování si bezpečného chování 

a vzájemné pomoci v různých 

životních situacích, včetně 

mimořádných událostí, které ohrožují 

zdraví jedinců i celých skupin 

obyvatel                                             

– pochopení důležitosti  hodnoty 

zdraví  v životě člověka a odpo- 

vědnosti za zdraví své i jiných lidí 
- udržování přírodní rovnováhy pro 

existenci živých soustav i člověka, 

včetně možných ohrožení plynoucích 

z přírodních procesů  a zásahů 

člověka do přírody 
- seznámení s problematikou témat:                                            
* návykové látky a zdraví                     

návykové látky, hrací automaty a 

počítače, závislost, odmítání 

návykových látek, označování 

nebezpečných látek                                     

* osobní bezpečí                      

nebezpečí komunikace prostřednic- 

tvím elektronických médií 

 šikana, týrání, sexuální a jiné 

zneužívání, brutalita a jiné formy 

-Osobnostní a sociální 

výchova 

-Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

-Výchova demokratického 

občana 

-Mediální výchova 

 
Tělesná výchova  

Informatika 

Cvičení s brannými 

prvky v přírodě 
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násilí v médiích   

* krizové situace                    
vhodná a nevhodná místa pro hru, 

bezpečné chování v rizikovém 

prostředí                                       

bezpečné chování v silničním 

provozu, dopravní značky 

předcházení rizikovým situacím v 

dopravě a v dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky) 

přivolání pomoci v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví – 

(služby odborné pomoci, čísla 

tísňového volání, správný způsob 

volání na tísňovou linku) 

mimořádné události a rizika ohrožení 

s nimi spojená – postup v případě 

ohrožení (varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén); požáry (příčiny a 

prevence vzniku požárů, ochrana a 

evakuace při požáru); integrovaný 

záchranný systém 

 - přežití v přírodě, orientace, ukrytí, 

nouzový přístřešek, zajištění vody, 

potravy, tepla  
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Předmět: Prvouka, Vlastivěda – Obrana vlasti 
 
Ročník: 1.- 5. 

                                         

Očekávané výstupy z ŠVP 

 

                                 

Tématický celek 

 

 

                                                                

Učivo 

 

 

                                 

Průřezová témata 

                                   

Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

 

     

Žák by měl: 
- utvářet si pozitivní občanské 

postoje 

- rozvíjet si vědomí přináležitosti 

k evropskému civilizačnímu  

a kulturnímu okruhu 

- přijímat hodnoty, na nichž je 

současná demokratická Evropa 

budována, včetně kolektivní obrany 

- mít povědomost o úkolech 

důležitých politických institucí a 

orgánů – včetně činností armády, a 

možných způsobech zapojení 

jednotlivců do občanského života 

Obrana vlasti - naše vlast – domov (1.ročník), 

krajina, národ (2.ročmík), 

základy státního zřízení a 

politického systému ČR, státní 

symboly (3.ročník), státní správa 

a samospráva, armáda ČR  

(4., 5.ročník) 

- Osobnostní a sociální 

výchova 

- Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

- Výchova 

demokratického občana 

- Mediální výchova 

- Multikulturní výchova 

-Enviromentální 

výchova 

Český jazyk 

Matematika 

Výtvarná, hudební a 

tělesná výchova 

Výlety po ČR 

Návštěva OÚ 

Filmy 
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Přírodověda 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
Předmět přírodověda patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je vyučován ve 4. a 5. ročníku. 

Využívá tematické okruhy 

 Rozmanitost neživé a živé přírody 

 Ochrana přírody 

 Člověk a výchova ke zdraví. 

Vyučovací předmět: Přírodověda 

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 
Obsahové a časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Přírodověda je realizován jako samostatný předmět. 

 - – 5. ročník – 2 hodiny týdně 

Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a je členěna do dvou tematických okruhů: 

 - rozmanitost přírody 

 - člověk a jeho zdraví 

Organizační vymezení předmětu 

Žáci pracují převážně v kmenové třídě s využíváním audiovizuální techniky, za pomocí různých forem výuky s využitím dostupných 

vyučovacích pomůcek. 

Využívané formy a metody práce: 

 -  

 -samostatná práce 

 -  

 -krátkodobé tematické práce 

 -  

 

 

 

Ve 4. ročníku je předmět dotován dvěma hodinami týdně. 

 

V tematickém okruhu Rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Seznamují se 

s velkou rozmanitostí a proměnlivostí živé i neživé přírody. Jsou vedeni k uvědomění si té skutečnosti, že Země a život na ní tvoří nedílný celek, 
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ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze. Člověk může svou činností tuto rovnováhu narušit. Je nutné si uvědomit 

vliv lidské činnosti na přírodu. Rovnováha v přírodě může být člověkem snadno narušena, ale velmi obtížně obnovována. Na základě 

praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá 

pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět ke zlepšení životního prostředí. 

Formou besed jsou žáci seznámeni s druhy živelných pohrom a ekologických katastrof. 

 

V 5. ročníku je vyučovací předmět přírodověda dotován jednou hodinou týdně. 

 

V tematickém okruhu Člověk a výchova ke zdraví poznávají žáci především člověka a sebe sama jako živou bytost, která má své biologické a 

fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí od narození do dospělosti. Rozlišují, co je pro člověka vhodné a nevhodné 

z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první 

pomoci. Chápou pojem mimořádná událost jako životní situaci, kdy je ohroženo zdraví jedinců i celých skupin obyvatel a jsou poučeni o tom, 

jak se mají za těchto situací chovat. Uvědomují si, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci si 

hraním určených rolí a řešením modelových situací upevňují své konkrétní dovednosti a rozhodovací návyky. Cílem je dojít k poznání, že zdraví 

je nejcennější hodnota v životě člověka. 

 

Kompetence k učení 

 kooperativní učení – forma práce ve dvojicích a skupinách, vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení, účastní se 

tvůrčích činností, které vycházejí z potřeb praktického života 

 důraz na sebehodnocení žáků – rozpoznat hranice svých možností; pracuje samostatně a současně přijímá rady i kritiku ze strany 

druhých 

Kompetence k řešení problémů 

 schopnost žáka tvořivě myslet, logicky uvažovat a samostatně řešit problémy – orientuje se v nově vzniklých situacích, hledá možnosti 

řešení, srovnává příčiny i následky takových situací 

Kompetence komunikativní 

 schopnost kultivované komunikace s učiteli, spolužáky a dospělými ve škole i mimo školu (naslouchá, vhodně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor) 

 vytváření přátelských vztahů ve třídě prostřednictvím vhodné komunikace 

 rozumí nejrůznějším formám komunikace (slovní, písemná a mimoslovní), přemýšlí o nich, adekvátně na ně reaguje 

Kompetence sociální a personální 
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 respektování pravidel chování a spolupráce – bezpečně rozpoznává morální hodnoty, dobro a zlo, pomáhá slabším, v případě vlastní 

potřeby o pomoc požádá 

 vytváření pravidel týmové práce a jejich respektování – uvědomuje si svůj podíl na skupinové práci a pociťuje odpovědnost za výsledek 

práce skupiny 

 pozitivní vztah k vlastnímu zdraví – je motivován k zdravému životnímu stylu 

Kompetence občanské 

 odmítá útlak a hrubé zacházení – uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí 

 uvědomuje si význam občanské společnosti – chápe základní ekologické souvislosti, podle vlastních možností se chová šetrně 

k životnímu prostředí 

Kompetence pracovní 

 sebehodnocení a posouzení vlastních možností 

 uvědomuje si význam práce jako základního prostředku k zajištění životních potřeb člověka 

 je veden k úctě k práci, k majetku a k vytvořeným hodnotám 

 

Průřezová témata zařazená do výuky přírodovědy 

 Osobnostní a sociální výchova 

- Osobnostní rozvoj 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Psychohygiena 

- Morální rozvoj 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 Enviromentální výchova 

- Ekosystémy 

- Základní podmínky života 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Předmět Přírodověda 

Ročník 4. 

 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- orientovat se v základních vlast- Rozmanitost neživé a Vzduch. Enviromentální výchova   
  nostech vzduchu živé přírody, ochrana Vlastnosti vzduchu. - Základní podmínky    

- provést jednoduchý pokus, popsat přírody Formy vzduchu. života   

  postup a výsledek   Složení vzduchu.     

- chápat význam vzduchu jako   Význam vzduchu.     

  jedné ze základních podmínek   Proudění vzduchu.     

  života a jeho vzniku na Zemi   Podnebí.     

- pozorovat a popsat změny   Počasí.     

  v ovzduší během roku   Čistota.     

- uvědomovat si vliv člověka         

  na současný stav ovzduší a        
  zamýšlet se nad možnostmi jeho        
  ochrany        
- orientovat se v základních poj-   Voda. Enviromentální výchova   

  mech souvisejících s vodou   Složení vody. - Vztah člověka   

- chápat význam vody pro život   Vlastnosti vody. k prostředí   

- rozlišovat skupenství vody   Skupenství vody.     

- provéstt jednoduchý pokus, snažit   Vodstvo na Zemi.     

  se popsat postup a výsledek   Koloběh vody v přírodě.     

- uvědomovat si nutnost ochrany   Význam vody.      

  čistoty vod, zamýšlet se nad mož-   Druhy vod.     

  nostmi své aktivní pomoci         
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- popsat znečišťovatele ve svém        

  okolí        

- chápat význam vybraných hornin   Horniny.     

  pro průmysl   Hospodářsky významné horniny.     

- mít povědomí o vzhledu vybra-   Vznik hornin.     

  ných druhů hornin   Výskyt hornin.     

- znát nejvýznamnější lokality   Využití hornin.     

  těžby hornin        

- chápat význam vybraných neros-   Nerosty.     

  tů pro průmysl   Vznik nerostů.     

- mít povědomí o vzhledu a lokali-   Výskyt a využití nerostů.     

  tách těžby nerostů        

- chápat význam půdy pro živé   Půda. Enviromentální výchova   

  organismy   Složení půdy. - Ekosystémy;   

- orientovat se v základních druzích   Význam půdy. Lidské aktivity a problé-   

  půd a jejich využití   Druhy půd. my životního prostředí   

- porovnávat a třídit na základě po-   Rostliny a houby.   Výtvarná výchova 

  zorování rostliny do základních   Znaky života. Osobnostní a sociální   

  skupin   Potřeby a průběh života. výchova - Osobnostní   

- rozlišovat vybrané jedovaté, jedlé    Stavba těla rostlin. rozvoj (rozvoj schop-   

  a nejedlé houby   Stavba těla hub. ností poznávání)   

- využívat atlasy, klíče   Třídění rostlin.      

- chápat význam rostlin pro živoči-   Význam rostlin a hub.     

  chy a člověka        

- všímat si významu rostlin         

  pro zdravé životní prostředí        

- zamýšlet se nad ekologickým pěs-        

  továním rostlin         

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 
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Žák by měl:        

- provádět jednoduchá pozorování        

  a pokusy, popsat postup a výsle-        

  dek        

- uvědomovat si závislost rostlin        

  na neživých přírodninách        

- mít povědomí o zvláštních rost-        

  linných společenstvech ve speci-      Vlastivěda 

  fických oblastech na Zemi        

- poznat rostliny ohrožující zdraví        

  člověka a umět se před nimi        

  chránit        

- poznat základní druhy léčivek a        

  jejich účinek         
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Předmět Přírodověda 

Ročník 5. 

 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- vysvětlit funkci jednotlivých orgá- Člověk a výchova  Lidské tělo. Osobnostní a sociální Český jazyk 

  nových soustav ke zdraví Tělesná soustava. výchova - Osobnostní   

- pojmenovat orgány   Vývoj jedince. rozvoj (sebepoznání a   

- rozlišovat jednotlivé etapy lidského    sebepojetí)   

  života        

- orientovat se ve vývoji dítěte         

  před a po narození        

- využívá poznatků k podpoře   Životní projevy a funkce.     

  vlastního zdravého způsobu         

  života        

- chápat význam rodiny pro zdravý   Sexuální výchova, rodina,     

  vývoj dítěte   partnerství.     

- orientovat se v pojmech početí,        

  pohlavní orgány        

- jednoduchým způsobem popsat        

  početí         

- mít povědomí o biologických    Dospívání.     

  změnách v dospívání, o intimní        

  hygieně        

- uplatňovat ohleduplné chování         

  k osobám druhého pohlaví         
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- mít povědomí o rizikách sexuál-   Nebezpečné sexuální chování. Osobnostní a sociální   
  ního chování chlapců a děvčat    výchova - Morální roz-   
  v daném věku a o deviacích    voj (hodnoty, postoje,   
      praktická etika)   
- umět reagovat v situacích         

  ohrožujících vlastní zdraví nebo        

  bezpečí        

- účelně plánovat svůj denní režim   Péče o zdraví. Osobnostní a sociální   

- uplatňovat základní dovednosti a   Denní režim. výchova - Osobnostní   

  návyky související s podporou    Výživa. rozvoj;   

  zdraví a jeho preventivní ochra-   Onemocnění. Psychohygiena   

  nou        

- rozpoznat příznaky nejběžnějších        
  onemocnění a umí popsat         
  příznaky dospělé osobě        
- ošetřit drobná poranění   Osobní nebezpečí. Osobnostní a sociální   

- přivolat pomoc   Krizové situace. výchova - Morální rozvoj   

- dodržovat zásady bezpečného   Riziková prostředí. (hodnoty, postoje,   

  chování tak, aby neohrožoval   Návykové látky. praktická etika)   

  zdraví své ani jiných lidí   První pomoc.     

- chovat se obezřetně v krizových        

  situacích        

- předvést jednoduché způsoby        

  odmítání návykových látek        

- chápat nebezpečí návykových        
  látek pro svůj organismus        
- správně reagovat a plnit pokyny         
  v situacích hromadného ohrožení         

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 
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Žák by měl:        

- chápat člověka jako součást   Historický vývoj člověka.     

  přírody, součást vývojového        

  stadia savců        

- třídit živočichy do základních   Živočichové.     

  skupin podle stavby těla,   Znaky života živočichů.     

  podle potravy a podle významu   Potřeby, projevy a průběh života.     

  pro člověka   Význam a historický vývoj     

- orientovat se v historickém vzniku   živočišných druhů.     

  živočišných druhů        

- posuzovat činnosti člověka v pří-   Ochrana přírody. Enviromentální výchova   

  rodě   Ekologické chování. - Vztah člověka k prost-   

- rozlišovat podporující a poškozují-   Odpady. ředí;   

  cí aktivity    Lidské aktivity a problé-   

- nacházet souvislosti mezi stavem    my životního prostředí   

  přírody a činností člověka         
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Předmět: Přírodověda – péče o zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi aj.) 

 

Ročník: 4. a  5. 
 

                                         

Očekávané výstupy z ŠVP 

 

                                 

Tématický celek 

 

 

                                                                

Učivo 

 

 

                                 

Průřezová témata 

                                   

Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

 

Žák by měl: 
- chovat se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci 

- odmítnout komunikaci, která je 

mu nepříjemná 

- ovládat způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek 

- charakterizovat na příkladech 

rozdíly mezi drobným, závažným a 

život ohrožujícím zraněním 

- v modelové situaci určovat žiot 

ohrožující zranění 

- chápat zdraví jako bio-psycho-

sociální rovnováhu  a důležitou 

hodnotu člověka 

- chápat důležitost ochrany zdraví 

zdravého životního stylu, prevence 

úrazů a nemocí 

- znát lidské tělo – jeho stavbu, 

funkce a projevy, životní potřeby 

člověka, pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou, základy  lidské 

reprodukce, vývoj jedince 

Ochrana člověka za 

běžných rizik a 

mimořádných událostí 

Péče o zdraví 

- v modelových situacích 

ohrožení bezpečí (setkání 

s neznámými lidmi, zranění, 

úraz) diskutuje o účinných 

způsobech ochrany – seznamuje 

se s tím, jak se člověk vyvíjí, co 

je pro člověka vhodné a 

nevhodné z hlediska denního 

režimu, hygieny, výživy, 

mezilidských vztahů 

- poznává podstatu zdraví i příčin 

jeho ohožení, vzniku nemocí a 

úrazů a jejich předcházení 

- správná výživa, výběr a způsob 

uchování potravin, pitný režim 

- prevence nemocí a úrazů, 

nemoci přenosné a nepřenosné, 

ochrana před infekcemi 

přenosnými krví (hepatitida, 

HIV/AIDS) 

- partnerství, manželství, 

rodičovství, základy sexuální 

výchovy – rodina, vztahy 

v rodině, partnerské vztahy, 

osobní vztahy, etická stránka 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Hudební výchova 
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Vlastivěda 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
Předmět vlastivěda patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je vyučován ve 4. a 5. ročníku. 

Využívá tematické okruhy 

 Místo, kde žijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas  

 

Hlavním cílem předmětu je poskytnout žákům základní informace, poznatky a dovednosti pro specializovanou výuku na 2. stupni ve vzdělávací 

oblasti Člověk a společnost, v předmětech dějepis a zeměpis. 

Organizační vymezení předmětu 

Žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně, při některých tématech v blízkém okolí školy nebo v historické části různých měst. 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání tak, aby vedly k nejefektivnějšímu zapojení žáka do procesu učení: 

 skupinové vyučování 

 samostatná práce 

 frontální práce 

 krátkodobé tematické práce 

Ve 4. ročníku je dotován dvěma hodinami týdně. 

Tematický okruh Místo, kde žijeme navazuje na poznávání nejbližšího okolí v hodinách prvouky v 1. období. Především jde o poznávání regionů 

České republiky, hlavního města a celé naší vlasti. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností.  

Tematický okruh Lidé kolem nás směřuje k prvotním poznatkům o dovednostech budoucího občana demokratického státu. Učivo se zabývá 

vzájemným soužitím ve společnosti, žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu 

tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a čase. Vychází se opět od nejznámějších událostí v obci a regionu a postupně se 

dochází k nejdůležitějším poznatkům z historie naší země. 

 

V 5. ročníku je předmět vlastivěda dotován dvěma hodinami týdně. 

Učivo tematických okruhů Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas je rozpracováno na oblast Evropy a celého světa.  

Hlavním cílem tematického okruhu Místo, kde žijeme je rozšířit poznatky žáka z nejbližšího okolí, regionů a vlasti na chápání souvislostí 

v širším regionu Evropy a celého světa. Vést k pochopení, že naše vlast je součástí vyšších evropských struktur, součástí světových organizací. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci seznamují se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou 

společnost a svět, s globálními problémy. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. 
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Hlavním cílem tematického okruhu Lidé a čas je probudit u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, 

aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky 

muzeí, veřejnou knihovnu. 

 

Kompetence k učení 

 kooperativní učení – forma práce ve dvojicích a skupinách, vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení, účastní se 

tvůrčích činností, které vycházejí z potřeb praktického života 

 důraz na sebehodnocení žáků – rozpoznat hranice svých možností; pracuje samostatně a současně přijímá rady i kritiku ze strany 

druhých 

Kompetence k řešení problémů 

 schopnost žáka tvořivě myslet, logicky uvažovat a samostatně řešit problémy – orientuje se v nově vzniklých situacích, hledá možnosti 

řešení, srovnává příčiny i následky takových situací 

Kompetence komunikativní 

 schopnost kultivované komunikace s učiteli, spolužáky a dospělými ve škole i mimo školu (naslouchá, vhodně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor) 

 vytváření přátelských vztahů ve třídě prostřednictvím vhodné komunikace 

 rozumí nejrůznějším formám komunikace (slovní, písemná a mimoslovní), přemýšlí o nich, adekvátně na ně reaguje 

Kompetence sociální a personální 

 respektování pravidel chování a spolupráce – bezpečně rozpoznává morální hodnoty, dobro a zlo, pomáhá slabším, v případě vlastní 

potřeby o pomoc požádá 

 vytváření pravidel týmové práce a jejich respektování – uvědomuje si svůj podíl na skupinové práci a pociťuje odpovědnost za výsledek 

práce skupiny 

 uvědomuje si odlišnosti ostatních lidí a přistupuje k nim tolerantně a s úctou 

Kompetence občanské 

 poznává a respektuje etické, kulturní a duchovní hodnoty nejen vlastního národa, ale i ostatních národnostních menšin 

 poznává, že Česká republika je součástí Evropské unie – seznamuje se s kulturními zvláštnostmi jednotlivých členských států EU 

Kompetence pracovní 

 sebehodnocení a posouzení vlastních možností 
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 uvědomuje si význam práce jako základního prostředku k zajištění životních potřeb člověka 

 je veden k úctě k práci, k majetku a k vytvořeným hodnotám 

 

Průřezová témata zařazená do výuky vlastivědy 

 Osobnostní a sociální výchova 

- Sociální rozvoj 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Výchova demokratického občana 

- Občanská společnost a škola 

- Občan, občanská společnost a stát 

- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímá 

- Objevujeme Evropu a svět 

- Jsme Evropané 

 Multikulturní výchova 

- Lidské vztahy 

- Etnický původ 

- Princip sociálního smíru a solidarity 
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Předmět Vlastivěda 

Ročník 4. 

 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- umět vyhledat ČR na mapě Evropy Země a lidé Naše vlast a domov. Výchova k myšlení  Český jazyk 

- znát historické země našeho státu     v evropských a globál-   

-obyvatelstvo,povrch,vodstvo ČR    ních souvislostech -   

- znát název svého kraje a krajského   Okolní  krajina (místní oblast, - Jsme Evropané   

  města,   region). Výchova demokratické-   

-znát minulost své obce    ho občana - Občanská   

    společnost a škola   

- rozlišovat typy krajin   Zemský povrch a jeho tvary.     

-složení,některé vlastnosti ovzduší   Ovzduší   

- znát rozdíl mezi podnebím a   Počasí    

  počasím   Podnebí    

- umět charakterizovat podnebí ČR       

-znát podoby výskytu,význam pro život   Voda    

- chápat souvislosti mezi půdou,rostlin-  stvem 

a živočišstvem 
  Rozšíření půd,rostlinstva,živočišstva    

-znát t složení půdy,lesy  a lesní 

společenstva,pole a jejich společenstva 
      

-vyjmenovat vlivy na osídlení a život lidí   Vliv krajiny na život lidí Enviromentální výchova   

-znát vlivy průmyslu,dopravy a zemědělství   
Působení lidí na krajinu a životní 

prostředí 
 Vztah člověka k prostře-   

-vyjmenovat,čím je tvořeno životní 

prostředí,jak ochraňovat ŽP 
  Životní prostředí,jeho ochrana dí   

     Český jazyk 

-umět pracovat s mapou,převádět měřítko  Mapy 
Orientace, světové 

strany.Měřítko map. 
  Matematika 
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl :        

- rozlišovat barvy výškových stupňů   Barvy na mapách    Výtvarná výchova 

- určit některé mapové značky   Vysvětlivky na mapách    Přírodověda 

        

 - popsat její polohu v Evropě Česká republika  Naše vlast. Výchova demokratické-   

- ukázat sousední státy na mapě    ho občana - Formy par-   

   ticipace občanů v poli-   

    tickém životě Český jazyk 

- orientovat se na mapě Evropy   Evropa a svět. Výchova k myšlení    

  a světa   Kontinenty. v evropských a globál-   

   Evropské státy. ních souvislostech -   

     Výtvarná výchova 

- znát  letopočet vzniku České    Domov, krajina, národ.     

  republiky   Základy státního zřízení a politic-     

- znát  jméno prvního prezidenta   kého systému ČR.     

- znát  jméno současného prezi-   Státní správa a samospráva.     

  denta   Státní symboly.     

- znát pojmy vláda, parlament,       Pracovní činnosti 

  zákony   Regiony České republiky.     

- umět najít na mapě České repub-    Multikulturní výchova -   

  liky jednotlivé kraje    - Lidské vztahy; Přírodověda 

    Multikulturní výchova -   

    - Kulturní diference   

- vyjmenovat významná  historická místa       Památná místa     

     

 Z českých dějin    

- umět popsat rozdíly ve způsobu    Orientace v čase. Multikulturní výchova -   

  života v minulosti a dnes   Dějiny jako časový sled událostí. - Etnický původ;   

- umět popsat charakteristické rysy   Kalendáře, letopočet. Princip sociálního smíru   

  způsobu života v pravěku, stře-   Generace. a solidarity Výtvarná výchova 

  dověku a dnes       Přírodověda 
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl :     

-vyprávět některou pověst z dějin   Staré české pověsti   Český jazyk 

- umět časově zařadit a znát pojmy:      

  Velká Morava Přemyslovci, ,   Velkomoravská říše,počátky Multikulturní výchova -  Výtvarná výchova 

  Lucemburkové,,husitství,   Křesťanství,Cyril a Metoděj - Etnický původ;   

   Jagellonci,Habsburkové,   Počátky českého přemyslovského  Princip sociálního smíru  

   Bílá hora,třicetiletá válka,   státu,říše posledních Přemyslovců, a solidarity  

  Rekatolizace,jezuité,nevolnictví  Lucemburkové,rozkvět českého     

- znát a umět zařadit do příslušného  státu za Karla IV.,husitství,   

  období významné osobnosti  .Jagellonci a počátky habsburského   

  /Cyril a Metoděj,Karel IV.,J.Hus,   J.A.  

Komenský 
    soustátí,Bílá hora,třicetiletá válka,   

     protireformace    
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Předmět Vlastivěda 

Ročník 5. 

 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- znát  letopočet vzniku České  Česká republika Naše vlast.     

  republiky   Domov, krajina, národ.   Český jazyk 

- znát  jméno prvního prezidenta   Základy státního zřízení a politic- Výchova demokratické-   

- znát  jméno současného prezi-   kého systému ČR. ho občana - Formy par-   

  denta   Státní správa a samospráva. ticipace občanů v poli-   

- znát pojmy vláda, parlament,    Státní symboly. tickém životě Výtvarná výchova 

  zákon        

- umět najít na mapě České repub-   Regiony České republiky.     

  liky jednotlivé kraje   Praha a vybrané oblasti České     

- popsat jejich polohu v ČR   republiky.     

- najít významná města, řeky,povrch   Surovinové zdroje.     

  v jednotlivých oblastech   Výroba.   Pracovní činnosti 

- znát významné průmyslové pod-   Služby.     

  niky v jednotlivých oblastech a   Obchod. Multikulturní výchova -   

  významné zemědělské plodiny     - Lidské vztahy; Přírodověda 

- umět s pomocí mapy porovnat    Multikulturní výchova -   

  hustotu osídlení, zalesnění,    - Kulturní diference   

  průmysl jednotlivých oblastí        

- orientovat se na mapě Evropy  Evropa a svět. Evropa a svět. Výchova k myšlení    

  a světa   Kontinenty. v evropských a globál-   

   Evropské státy. ních souvislostech -   
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl:        

- umět na mapě ukázat státy EU   Evropská unie (EU). - Jsme Evropané;   

- najít hlavní města států EU   Cestování. Evropa a svět nás zají-   

- dokázat stručně charakterizovat   Mapy obecně zeměpisné a má;   

  jednotlivé členské státy EU   tematické. Objevujeme Evropu a   

    Obsah, grafika, vysvětlivky. svět   

 - umět časově zařadit a znát pojmy        

osvícenství,tereziánské a josefínské   

reformy, národní obrozeníi,rozvoj 

  vědy a techniky,revoluční rok 1848, 

kulturní život 19.st., 

 

 

 

 

 

 

 

Z českých dějin 

Současnost a minulost 

v našem životě. Proměny způsobu 

života.Osvícenství-

feudalismus,renesance,reformace.M.Te

rezie-osvícenecké reformy,Josef II.-

zrušení nevolnictví,toleranční 

patent.Národní obrození a jeho 

významné osobnosti.Osobnosti vědy a 

techniky, jejich vynálezy. 

Národně osvobozenecký zápas Čechů 

 

 

Multikulturní výchova - 

 

 

 

Výtvarná výchova  

Přírodověda, Český jazyk 

   

1.sv.válka, 

vznik Československé 

republiky,2.sv.válka,,okupace,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obnovení republiky,poválečný vývoj 

 

 

  

1.sv.válka-Ttrojspolek,Trojdohoda         

Vznik ČR a budování státu 

2.sv.válka- Mnichov 1938,okupace 

1939,Protektorát 

Čechy a Morava,zahraniční 

odboj,Lidice a Ležáky,osvobození 

 

 

 

 

 

Poválečný vývoj-Únor 1948,Pražské 

jaro,21.srpen 1968,normalizace 

 

 

 

- Etnický původ; Princip 

sociálního smíru a solidarity 
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- znát a umí zařadit do příslušného      

  období významné osobnosti      
Český jazyk,přírodověda, 

Matematika 

 Marie Terezie,Josef II., 

B.Balbín,J.Dobrovský,J.Jungmann, 

F.Palacký, V,.M.Kramerius,K.J.Erben,    

B.Němcová,K.H.Mácha,J.K.Tyl, 

J.E.Purkyně,F.Křižík    František  Josef I., 

K.H.Borovský,F.Škroup,B.Smetana, 

A.DvořákJ.Neruda,A.Jirásek 

T.G.Masaryk,E.Beneš 

      

- záporné osobnosti v našich dějinách               

Metternich,A.Bach, A.Hitler,         

představitelé komunistické diktatury 
       

        

        

         

         

 -vysvětlit pojem NATO,Evropská unie Samostatná Česká republika Soužití lidí. Osobnostní a sociální   

   Mezilidské vztahy. výchova - Sociální roz- Český jazyk 

   voj (mezilidské vztahy, Matematika 

   
Státní svátky, významné dny. 

 
poznávání lidí)   
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Předmět: Vlastivěda – Finanční gramotnost 

Ročník:   4. – 5. 

                                         

Očekávané výstupy z ŠVP 

 

                                 

Tématický celek 

 

 

                                                                

Učivo 

 

 

                                 

Průřezová témata 

                                   

Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

 

     

Žák by měl: 
- orientovat se v problematice 

peněz a cen a k odpovědnému 

spravování osobního rozpočtu 

- odhadnout a zkontrolovat cenu 

nákupu a vrácené peníze, na 

příkladu ukázat nemožnost 

realizace všech chtěných výdajů, 

vysvětlit, proč spořit, kdy si 

půjčovat a jak vracet dluhy 

- mít povědomost o základních 

právech a povinnostech, o světě 

financí, ale i o problémech, které 

provázejí soužití lidí, celou 

společnost nebo i svět (globální 

problémy) 

- rozlišovat vlastnictví- osobní, 

soukromé, veřejné, společné; 

hmotný a nehmotný  majetek,, 

rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti; hotovostní a 

bezhotovostní forma peněz, 

způsoby placení; banka jako 

správce peněz, úspory, půjčky 

- vědět oprávní ochraně občanůp a 

majetku (včetně nároku na 

reklamaci), soukromého vlastnictví 

Finanční gramotnost - porovnání svých přání a  potřeb 

se svými finančními možnostmi 

(4., 5.ročník) 

- sestavení jednoduchého 

osobního rozpočtu  (4., 5.ročník)- 

objasnit, jak řešit situaci, kdy jsou 

příjmy větší než výdaje (5.ročník) 

- objasnění, jak řešit situaci, kdy 

jsou příjmy menší než výdaje 

(5.ročník) 

- na příkladech objasnění rizika 

půjčování peněz (5.ročník) 

- uvedení příkladů základních 

příjmů a výdajů domácnosti (4., 

5.ročník) 

- na příkladu vysvětlení, jak 

reklamovat zboží (5.ročník)  

- Osobnostní a sociální 

výchova 

- V. k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

- V. demokratického 

občana 

- Mediální výchova 

- Multikulturní v. – 

lidské vztahy 

 

Matematika, 

Informační a komunikační 

technologie 

 

Řešení úloh z běžného 

života, kooperace žáků, 

hraní rolí, práce 

v modelových riodinách 
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Předmět: Vlastivěda – dopravní výchova 
 
Ročník:  4. a  5. 
 

                                         

Očekávané výstupy z ŠVP 

 

                                 

Tématický celek 

 

 

                                                                

Učivo 

 

 

                                 

Průřezová témata 

                                   

Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

 

Žák by měl: 
- prokazovat v situaci dopravního 

hřiště bezpečné způsoby chování a 

jednání v roli cyklisty 

- uvést základní ochranné prvky 

v silniční dopravě v roli chodce a 

cyklisty, cíleně je používat 

- charakterizovat bezpečné a 

ohleduplné jednání v prostředcích 

hromadné přepravy a při akcích 

školy je uplatňovat 

- v modelových situacích 

(vycházka, výlet) vyhodnotit 

nebezpečná místa v silničním 

provozu a v hromadné dopravě  

(v méně známých místech obce, 

v neznámých místech mimo obec)  

a určovat vhodný způsob 

bezpečného chování 

Dopravní výchova 

Ochrana člověka za 

běžných rizik a 

mimořádných událostí 

- znalost dopravních značek 

(dopravního značení a jejich 

respektování) 

- bezpečný pohyb v silničním 

provozu v roli cyklisty (chodce) 

 i osoby přepravované 

v dopravních prostředcích 

Osobnostní a sociální 

výchova 

- výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

- výchova 

demokratického občana 

- mediální výchova 

Výuka na dopravním hřišti 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Vycházky 

Školní výlety 
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Informatika na 1. st. 

Informační a komunikační technologie 

 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žáků školy dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - 

získání elementárních dovedností v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií. Naši žáci by se měli orientovat ve světě 

informací, pracovat s nimi a naučit se je využívat i v praktickém životě. 

Vyučovací předmět Informatika je vyučován na 1. stupni v 5. ročníku 1 hodinu týdně.  

Výuka probíhá v počítačové části třídy, kde žáci pracují podle pokynů vyučujícího buď samostatně nebo ve dvojicích či skupinách. 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací oblast (obor) Informační a komunikační technologie je realizována ve vzdělávacím předmětu Informatika. 

 

Vyučovací předmět: Informatika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 
Časové vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Informatika se vyučuje jako samostatný předmět na 1.stupni v 5. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně 
 

Obsahové a organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá ve třídách výpočetní techniky, které jsou pro tuto výuku přizpůsobeny. U jednoho počítače pracují maximálně dva žáci, proto se 

třídy na výuku rozdělují na skupiny s maximálním počtem 15 žáků. Vždy je kladen důraz na dodržování řádu učebny informatiky, pravidel 

bezpečné práce s počítačem a na individuální přístup učitele k žákovi. 

Předmět informatika úzce souvisí s předměty Matematika, Ćeský jazyk, Cizí jazyky, Výtvarná výchova. 

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen na získání základů v oblastech 

 ITK pojmy, systém PC 

 grafika v PC 

 text v PC 

 počítačové prezentace 

 Internet, e-mail 

 bezpečnost PC 
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Vzdělání je zaměřeno na 

 správné chápání a užívání pojmů z oblasti HW, SW 

 praktické zvládnutí práce s počítačem, grafikou a textem 

 zpracovávání informací, které se žáci učí vyhledávat na Internetu 

Využívané formy a metody práce: 

 frontální výuka 

 práce s informacemi 

 samostatná práce 

Charakteristika vyučovacího předmětu – I. st. 
 

5. ročník – Základy práce s počítačem 

Vyučovací předmět Základy práce s počítačem umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti při práci se soubory 

a složkami, s textovým editorem a osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou, orientovat se ve světě informací a tvořivě 

s nimi pracovat. 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

 osobnostní rozvoj - schopnosti poznávání, sebepoznání a sebepojetí, sebeovládání a psychohygiena 

 sociální rozvoj - poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace 

 morální rozvoj - řešení problémů, rozhodovací dovednosti 

Mediální výchova 

 kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení 

 stavba mediálních sdělení 

 mediální sdělení a realita 

 vliv médií ve společnosti 
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Kompetence k učení 

 nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení  

 vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci  

 vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků  

 umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok  

 na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání 

Kompetence k řešení problémů 

 vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti  

 ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání  

 vést žáky k ověřování správnosti řešení problému 

Kompetence komunikativní 

 rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické 

události  

 seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech (kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody)  

 vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků  

Kompetence sociální a personální 

 vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů  

 předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování 

 seznámit žáky s možnostmi utváření příjemné atmosféry v týmu  

 individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj  

Kompetence občanské 

 Naučit žáky přijmout základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy  

 naučit žáky respektovat přesvědčení druhých lidí a vážit si jejich vnitřních hodnot  
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 ukázat žákům nenásilné cesty k řešení konfliktů 

Kompetence pracovní 

 seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů  

 poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci  

 naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní postup 

 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata    Mezipředmětové vztahy 

Žák by měl 

 využívat základní standardní funkce 

počítače  

 

 

 respektovat pravidla bezpečné práce 

s HW i SW 

 umět chránit data před poškozením, 

            ztrátou a zneužitím 

 umět vyhledávat informace na 

Internetu, používat jednoduché  

            a vhodné cesty 

 komunikovat pomocí Internetu a 

jiných běžných komunikač.zařízení 

 pracovat s textem a obrázkem 

 

 ovládat  a aktivně využívat výukové 

programy z CD-ROM 

 

 základní pojmy,popis počítače,práce 

s klávesnicí a myší, ovládání                                                                         

operačních systémů a jejich funkce 

 

 pravidla práce s PC,viry, spam,nebez- 

pečné internetové stránky, 

 ukládání,kopírování a mazání souborů, 

práce se sítí 

 ovládání internetového 

prohlížeče,metody a nástroje 

vyhledávání informací 

 komunikování pomocí e-mailu,chatu, 

telefonu 

 základní funkce textového a 

grafického editoru 

 práce s výukovými programy 

 

Čj, M, Prv, Př, Vl, Aj,Vv 

OSV /dovednosti pro učení studium/ 

 

 

MV/vliv médií na každodenní život,rozli- 

šování významu sdělení/ 

 

 

 

 

 

OSV/kooperace,komunikace,kreativita/ 

Čj, M, Prv, Př, Vl, Aj, Vv 

MV /tvorba mediálního společensky 

vhodného sdělení/ 
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Člověk a zdraví 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty  

 Tělesná výchova 

Tělesná výchova 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů a 

k poznávání účinků určitých pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní 

pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. Jejich smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního 

režimu pohybové činnosti. Žák tak uspokojuje vlastní pohybové potřeby i zájmy, optimálně rozvíjí zdatnost i výkonnost, přispívá k regeneraci 

sil, podporuje své zdraví a ochranu života. Důležitým předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek z pohybu a 

z komunikace při pohybu. Kvalitu jeho prožitku umocňuje dobře zvládnutá dovednost. 

Učitel rozpozná a rozvíjí pohybové nadání, diferencuje činnosti i hodnocení výkonů žáků, odhalí zdravotní oslabení žáků, provádí jejich 

korekci v běžných, případně i ve specifických formách pohybového učení. Součástí tělesné výchovy se stávají korektivní a speciální vyrovnávací 

cvičení, která jsou preventivně zařazována do tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením. 

Žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí, zvykají 

si na různé sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti a jistou 

míru zodpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků. 

Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně v každém ročníku. Tělesná výchova realizována ve školní tělocvičně, podle podmínek daných 

počasím také na školní zahradě. Dle rozpisu probíhá plavecký výcvik na bazéně v Roudnici nad Labem. 

Žáci se do hodin tělesné výchovy převlékají pod dohledem vyučujícího v prostorách šatny.   

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

 Osobnostní rozvoj 

- Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání, vůle 

- Psychohygiena – uvolnění, relaxace 

- Kreativita – pružnost v herních situacích 
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 Sociální rozvoj 
- Mezilidské vztahy – chování podporující dobré vztahy, v duchu fair play, respektování, podpora 

- Komunikace – řešení konfliktů, vyjednávání, žádost, asertivní komunikace 

- Kooperace – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, sporu, dovednost navazovat na 

druhé), zvládání konkurence 

Multikulturní výchova 

 Lidské vztahy – podílet se na spolupráci, uplatňování principů slušného chování 

Kompetence k učení 

 vede žáky k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 vede žáky k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností 

podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

Kompetence k řešení problémů 

 vede žáky k získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

 vede k využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a 

jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou 

zdraví 

Kompetence komunikativní 

 vede žáky k poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a 

rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí 

Kompetence sociální a personální 

 vede žáky k chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro uplatnění se ve 

společnosti, pro výběr partnera i profesní dráhy 

 vede k propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými postoji, s volním úsilím atd. 

Kompetence občanské 

 vede žáky k aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci 

Kompetence pracovní 

 vede k využívání znalostí a zkušeností získaných v tělesné výchově v zájmu vlastního rozvoje 
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 vede k bezpečnému a účinnému používání sportovního náčiní 

 vede k dodržování vymezených pravidel her a soutěží 
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Předmět Tělesná výchova 

Ročník 1. období  ( 1. - 3. ročník ) 

 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl        

- spojovat pravidelnou každodenní   Činnosti ovlivňující Význam pohybu pro zdraví. Výchova demokratické-   

  pohybovou činnost se zdravím zdraví Bezpečnost (organizace cvičeb- ho občana    

  a využívat nabízené příležitosti   ního prostoru, bezpečnost při (smysl pro čistotu)   

- uplatňovat hlavní zásady hygieny   převlékání, příprava a ukládání     

  a bezpečnosti při pohybových   nářadí, náčiní a pomůcek, Osobnostní rozvoj   

  činnostech ve známých prosto-   první pomoc v tělesné výchově). (psychohygiena - uvol-   

  rech školy   Příprava organismu (před čin- nění, relaxace)   

    ností, uklidnění po zátěži,     

    napínací a protahovací cvičení).     

    Zdravotně zaměřené činnosti     

    (správné držení těla, zvedání     

    zátěže, relaxační a jiná cvičení).     

    Hygiena při tělesné výchově.     

    Hygiena při plavání, turistice.     

    Rozvoj různých forem rychlosti,     

    vytrvalosti, síly, pohyblivosti,     

    koordinace pohybu.     

         

- vědět, že hra přináší radost, příjemné 

zážitky 
Činnosti ovlivňující Soutěživé a bojové, kontaktní Sociální rozvoj a  Český jazyk 

 úroveň pohybových hry (honičky, opičí dráhy, štafe- multikulturní výchova -   

- znát některé pohybové hry a dovedností tové soutěže). - lidské vztahy (ohledu-   

  hrát je i mimo tělesnou výchovu Pohybové hry   plnost, spolupráce)   
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl        

- umět využít různé náčiní a hračky   Využití tradičního i netradičního     

    náčiní a hraček, předmětů denní     

    potřeby.     

         

         

         

    Pohybové hry s účinkem vyrov-     

    návacím, relaxačním,      

    motivačním.     

         

- znát (pasivně) základní pojmy Základy gymnastiky Průpravná cvičení, která napo-     

  osvojovaných cviků, umět   máhají ke správnému držení     

  pojmenovat základní gymnastic-   těla, ovlivňující pohyblivost,     

  ké nářadí, náčiní   obratnost a sílu.     

-  umět kotoul   Akrobacie - průpravná cvičení,     

- zvládat základy odrazu   kotoul vpřed, vzad.     

    Přeskok - průpravná cvičení     

    pro nácvik odrazu z trampolínky,     

    výskok do vzporu dřepmo      

    na sníženou švédskou bednu     

    (kozu) odrazem z trampolíny,     

    prosté skoky snožmo z trampo-     

    línky.     

         

- snažit se o estetické držení těla Rytmické a kondiční Kondiční cvičení s hudbou nebo   Hudební výchova 

- umět pojmenovat základní     postoje, formy cvičení pro děti rytmickým doprovodem.   Český jazyk 

  pohyby, kroky, osvojované tance   Základy estetického pohybu.   Přírodověda - držení 

- umět pohybem vyjádřit melodii,   Vyjádření melodie a rytmu    těla 

  rytmus, hlasitost   pohybem.     
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl        

- aktivně provádět požadované Průpravné úpoly Přetahy a přetlaky.     

  průpravné přetahy a přetlaky         

         

- znát základní pojmy související Základy atletiky Rychlý běh na 20 až 60 metrů. Mezilidské vztahy   

  s nimi,umět pojmenovat   Motivovaný vytrvalostní běh     

  základní atletické disciplíny   (až do 10 minut, běh prokládaný     

- zvládat techniku běhu (vysoký   chůzí, souvislý běh podle úrovně     

  start), skoku do dálky a hodu   žáků).     

- snažit se reagovat na startovací   Skok do dálky z rozběhu (odraz)     

  povely a signály        

    Hod míčkem z místa,      

    hod z chůze.     

         

- umět manipulovat s míčem Základy sportovních Manipulace s míčem. Výchova demokratické-   

- zvládat herní činnosti jednotlivce her Průpravné hry, vybíjená. ho občana (dodržování   

- spolupracovat ve hře   Herní činnosti jednotlivce, pravidel, smysl pro   

    spolupráce ve hře. bezkonfliktní hru)   

    Utkání podle zjednodušených Multikulturní výchova -   

    pravidel. - lidské vztahy (ohledu-   

      plnost, spolupráce)   

         

- uvědomovat si možná nebezpečí Turistika a pobyt Aplikace pohybových činností     

  a chovat se tak, aby neohrozil v přírodě v přírodním prostředí, způsob     

  bezpečnost a zdraví své i spolu-   pohybu (chůze, běh v terénu),     

  žáků   chování.     

- umět ošetřit drobná poranění   Ošetření drobných poranění,   Prvouka - lidské tělo, 

- umět se připravit (i za pomoci    ochrana před ohněm a popáleni-   první pomoc 

  dospělého) na akci   nami, zásady bezpečnosti a      

    hygieny.     
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl        

- umět se orientovat v přírodě   Oblečení, stravování a pití  Enviromentální výchova   

  podle turistických značek a   na turistické akci. - vztah k životnímu   

  výrazných přírodních úkazů   Ochrana přírody. prostředí   

    Dopravní značky a situace,     

    orientace v přírodě.     

         

- uvědomovat si nebezpečí plavání Plavání (základní Nebezpečí při plavání, základní     

  v neznámé vodě a přeceňování plavecká výuka) zásady záchrany tonoucího     

  svých sil  (přivolání pomoci).     

- znát zásady hygieny a bezpeč- Platí pro 1. až 5.ročník   Průpravná cvičení na suchu.     

  nosti při plavání   Splývání, dýchání do vody.     

- nebát se vody, umět reagovat   Pády a skoky do vody z nízkých     

  na překážku, dosáhnout břehu   poloh.     

  z kteréhokoli místa v bazénu   Jeden plavecký způsob (prsa,     

- umět pojmenovat základní činnos   znak nebo kraul).     

  ti ve vodě (plavecké způsoby)   Plavání úseků od 10m do 100m.     

- zvládat jeden plavecký styl         

         

- rozumět základnímu tělocvičnému 

názvosloví 
Činnosti podporující Komunikace v tělesné výchově - Výchova demokratické-   

  osvojovaných činnos- pohybové učení - základní názvosloví, smluvené ho občana (dodržování   

  tí, smluveným povelům   povely, signály. pravidel)   

- aktivně se účastnit organizace   Organizace při tělesné výchově-     

  prostoru a činností ve známém   - základní organizace prostoru a     

  prostředí   činností ve známém prostředí.     

- při pohybových aktivitách jednat   Zásady jednání a chování -  Multikulturní výchova -   

  v souladu se zásadami fair play   - fair play - lidské vztahy   

      (ohleduplnost, spolu-   

     práce)   
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl        

- znát, respektovat a provádět 

pohybovou aktivitu podle pravidel 
  Pravidla zjednodušených osvo-     

   jovaných pohybových činností     

 zjednodušených osvojovaných   (her, závodů, soutěží).     

  pohybových činností   Měření a posuzování pohybo-     

- rozumět měřením jednotlivých    vých dovedností.     

  výkonů, aktivně se zapojovat,   Měření výkonů, základní pohy-     

  chtít  podat co nejlepší výkon   bové testy.     

  podle svých možností   Zdroje informací o pohybových      

- zúčastňovat se základních pohy-   činnostech.     

  bových testů        

- vědět, z jakých zdrojů může čerpat 

informace 
       

           

         

- uplatňovat správné způsoby drže Zdravotní tělesná Činnosti a informace podporují-     

  ní těla v různých polohách a výchova cí korekce zdravotních oslabení:     

  pracovních činnostech, zaujímat    prevence, pohybový režim,     

  základní cvičební polohy   vhodné oblečení a obuv, zásady     

- zvládat jednoduchá speciální   správného držení těla, dechová     

  cvičení související s vlastním   cvičení, vnímání pocitů při cviče-     

  oslabením   ní, nevhodná cvičení a činnosti     

  l (kontraindikace zdravotních     

    oslabení).     

    Speciální cvičení: základní cvi-     

    čební polohy, základní technika      

    cvičení, soubor speciálních      

    cvičení pro samostatnou      

    činnost.     

 - pečovat o své zdraví  Zdravý životní styl 
Rozvoj fyzické zdatnosti formou 

pohybových her, hygiena a 
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sebeobsluha 

 - chápat důležitost péče o zuby   Program zdravé zuby     
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Předmět Tělesná výchova 

Ročník 2. období  ( 4. - 5. ročník ) 

 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl        

- znát několik pohybových her Pohybové hry Variace her jednoho druhu. Výchova demokratické-   

- zvládat v souladu s individuálními   Využití přírodního prostředí  ho občana (smysl    

  předpoklady osvojované pohybo-   pro hry. pro bezkonfliktní hru)   

  vé dovednosti, vytvářet varianty        

  osvojených pohybových her        

         

- zvládat základní pojmy aktivně Základy gymnastiky Přeskok - průpravná cvičení Sociální rozvoj - mezi-   

- umět poskytnout základní    pro nácvik gymnastického odra- lidské vztahy   

  dopomoc a záchranu při cvičení   zu z můstku, základní pojmy,     

    základní záchrana a dopomoc     

    při gymnastickém cvičení.     

- umět kotoul vpřed a vzad a stoj   Akrobacie - kotoul vpřed a jeho     

  na rukou (s dopomocí)   modifikace, kotoul vzad a jeho      

  i ve vazbách   modifikace, průpravná cvičení      

    pro zvládnutí stoje na rukou,      

    stoj na rukou (s dopomocí),     

    roznožka přes kozu našíř odra-     

    zem, skrčka přes kozu (bednu)     

    našíř odrazem.     
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl        

- znát názvy některých základních Rytmické a kondiční Chování při tanci.     

  lidových tanců formy cvičení pro děti Základy estetického pohybu.     

- nestydět se při tanci se žákem        

  opačného pohlaví, respektovat ho         

         

- změřit a zapsat základní pohybo- Průpravné úpoly Běh - běžecká abeceda, rychlý     

  vé výkony a porovnat je s před- Atletika běh do 60 m, vytrvalostní běh     

  chozími výsledky   do 1000 m  (technika     

- znát aktivně základní osvojované   běhu), běh v terénu do 15 minut,     

  pojmy   polovysoký start, základy nízké-     

- umět upravit doskočiště, připravit   ho startu.     

  start běhu (čáru), vydat        

  povely pro start        

- snažit se uvědoměle zařazovat        

  do pohybového režimu vytrva-        

  lostní běh (s pomocí dospělých)        

- zvládat základní techniku skoku   Skok - skok do dálky s rozběhem     

         

- umět hodit míček z rozběhu   Hod - hod míčkem z rozběhu,     

    spojení rozběhu s odhodem.     

         

- znát základní pojmy Sportovní hry Základní pojmy, označení a Sociální rozvoj-mezilid-   

- zvládat konkrétní hry podle    vybavení hřišť, základní role ské vztahy, kooperace.   

  zjednodušených pravidel   ve hře, pravidla zjednodušených     

- umět zaznamenat výsledek,   her.     

  pomáhat při rozhodování   Základní spolupráce ve hře. Výchova demokratické-   

- zvládat základní herní činnosti   Organizace utkání. ho občana - dodržování   

  jednotlivce   Průpravné sportovní hry. pravidel, smysl pro bez-   

    Minifotbal, vybíjená konfliktní hry.   
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Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl        

- jednat v duchu fair play, dodržovat        

  pravidla her a soutěží, poznat a        

  označit zjevné přestupky proti        

  pravidlům a adekvátně na ně         

  reagovat, respektovat opačné        

  pohlaví        

- zorganizovat nenáročné pohybové        

  činnosti a soutěže na úrovni třídy         

         

- umět se připravit na akci Turistika a pobyt Způsob pohybu, ochrana přírody Enviromentální výchova   

- umět se vhodně chovat v přírodě v přírodě Orientace s mapou - vztah k životnímu   

  i v dopravním prostředku    prostředí.   

- zvládat základy jízdy na kole a  Ajaxův zápisník Vhodná výzbroj a výstroj.     

  chování v silničním provozu jako   Přeprava v dopravních prostřed-     

  chodec a cyklista   cích.     

- zvládat pohyb se zátěží   Osobní lékárnička, první pomoc.   Přírodověda - lidské 

- orientovat se podle mapy (s po-   Chůze a běh po vyznačené tra-   tělo a první pomoc 

  mocí)   se i podle mapy, jízda na kole.     

- umět ošetřit drobná poranění 

-reagovat  na různé situace 

v     běžném životě 

- učit se řešit problémy 

 Ajaxův zápisník Dovednosti spojené s tábořením.     

     

         

- zařazovat pravidelně do svého Zdravotní tělesná  Činnosti a informace podporující     

  pohybového režimu speciální výchova korekce zdravotních oslabení:     

  vyrovnávací cvičení související   prevence, pohybový režim,     

  s vlastním oslabením v optimál-   vhodné oblečení a obuv,     

  ním počtu opakování   zásady správného držení těla,     

- zvládat základní techniku speciál-   dechová cvičení, vnímání pocitů     

  ních cvičení, korigovat techniku    při cvičení, nevhodná cvičení a     
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  cvičení podle pokynů učitele   činnosti (kontraindikace zdravot-     

     ních oslabení).     

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl        

-  umět poznat činnosti,   Speciální cvičení: základní cvi-     

   které jsou v rozporu   čební polohy, základní technika      

  s jeho fyzickými možnostmi   cvičení     

          

          

 

 

 

Člověk a svět práce 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty  

 Praktické činnosti 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

Předmět praktické činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. 

Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit 

pracovní činnost samostatně i v týmu. 

Vyučovací předmět praktické činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. 

Na 1. stupni je rozdělen do čtyř tematických okruhů 

 Práce s drobným materiálem 
- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností těchto   

      materiálů 

- funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 

- jednoduché pracovní postupy a organizace práce 

- lidové zvyky, tradice a řemesla 

 Konstrukční činnosti 
- práce se stavebnicemi (plošnými, prostorovými, konstrukčními) 

- sestavování modelů 
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- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

 Pěstitelské práce 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 

- péče o nenáročné rostliny 

- pěstování rostlin ze semen 

- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

 Příprava pokrmů 
- pravidla správného stolování 

- příprava tabule pro jednoduché stolování 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

 zodpovědnost každého jedince za své zdraví, spolupráce a pomoc při práci 

Enviromentální výchova 

 podmínky života, vztah k životnímu prostředí 

 

Kompetence k učení 

 žáci – osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky 

při práci i v běžném životě 

 učitel – umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí, pozoruje pokrok u všech žáků 

Kompetence k řešení problémů 

 žáci – promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů 

 učitel – zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, snaží se rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování 

vlastních nápadů 

Kompetence komunikativní 

 žáci – rozšiřují si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce 

 učitel – vede žáky k užívání správné terminologie 
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Kompetence sociální a personální 

 žáci – pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o 

dosažení kvalitního výsledku 

 učitel – vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

Kompetence občanské 

 žáci – hodnotí svou činnost a výsledky své činnosti 

 učitel – vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, umožňuje žákům, 

aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky své činnosti, umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence pracovní 

 žáci – zacházejí správně a zodpovědně s pracovními pomůckami, dodržují zásady bezpečnosti a hygieny při práci 

 učitel – vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny při práci, včetně používání ochranných pracovních prostředků, 

vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů, zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle 

potřeby žákům při činnostech pomáhá 
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Předmět Praktické činnosti 

Ročník 1. období  ( 1. - 3. ročník ) 

 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák by měl        

- vytvářet různé předměty 

jednoduchými postupy 
Práce s drobným Vlastnosti materiálu (přírodniny,   Výtvarná výchova 

 z tradičních i netradičních materiálem modelovací hmota, papír, karton, VDO - Občanská spo- Prvouka 

  materiálů   textil, drát, folie). lečnost a škola Při práci s lepidlem 

    Pracovní pomůcky a nástroje -   často mýt ruce, větrat, 

    - funkce a využití.   nejíst, nepít. 

- pracovat podle slovního návodu   Jednoduché pracovní operace   Dávat pozor na práci  

  a předlohy   a postupy, organizace práce.   s ostrými předměty. 

    Lidové zvyky, tradice, řemesla.   Modelování, válení, 

       stlačování, přidávání, 

       ubírání, stáčení, ohýbání, 

       rytí, vtlačování tvořítek. 

       Zdobení nastřihává- 

       ním, kresbou. 

       Po práci dobře očistit  

       a uložit použité nástroje. 

- zvládat elementární dovednosti Konstrukční činnosti Stavebnice (plošné, prostorové).   Použití stavebnice 

  a činnosti při práci se stavebni-   Práce podle předlohy, jednodu-   Lego, Cheva apod. 

  cemi   chého náčrtku, slovního návodu.   Práce s kartonem 

        (nábytek, plot, dům). 

        

       Využití papírových 

       obalů, dřevěné staveb- 

        nice. 

- provádět pozorování přírody Pěstitelské práce Sledování změn v přírodě podle  EV - Základní podmínky Prvouka 
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- zaznamenávat a hodnotit výsled-   ročních období. života Využití kalendáře 

  ky pozorování   Sledování změn počasí a jejich   Přírody. 

    zaznamenávání pomocí jedno-     

    duchých symbolů.     

- znát základní druhy nářadí    Základní podmínky pro pěstová-   Péče o nenáročné 

  pro zpracování půdy a umět s nimi 

zacházet 
  ní rostlin, půda a její zpracování,   rostliny. 

     výživa rostlin, osivo.     

- dodržovat bezpečnost při jejich   Pěstování rostlin ze semen   Využití semen hrachu, 

  používání   v místnosti (okrasné rostliny,   čočky, řeřichy aj. 

- znát rozdíl mezi zeleninou a ovo-   léčivky, koření, zelenina aj.).   Zelenina naťová, plo- 

  cem   Pěstování pokojových rostlin.   dová, kořenová. 

    Rostliny jedovaté.     

    Rostliny jako drogy.     

    Alergie.     

- umět pojmenovat nábytek a spo- Příprava pokrmů Základní vybavení kuchyně. VDO - Vzájemná spo-   

  třebiče v kuchyni    lupráce žáků   

- sestavit jednoduchý jídelníček   Výběr, nákup a skladování     

- znát různé způsoby uchovávání   potravin.     

  Potravin        

- připravit tabuli pro jednoduché   Jednoduchá úprava stolu. MKV - Vánoční poseze-   

  Stolování    ní   

- chovat se vhodně při stolování   Pravidla správného stolování.   Chování ve školní jídel- 

        ně. 

         

- dodržovat zásady bezpečnosti    Technika v kuchyni - historie a     

  při manipulaci s jednoduchými   význam.     

  Spotřebiči        
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Předmět Praktické činnosti 

Ročník 2. období  ( 4. - 5. ročník ) 

 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové 

vztahy, poznámky 

Žák by měl        

- vytvářet přiměřenými pracovními Práce s drobným Práce s textilem     

  postupy dekorativní a užitkové materiálem Stříhání, vystřihování, špendlení,  EV - Vztah člověka   

  předměty na základě představi-   sešívání, háčkování, řetízek,  k prostředí   

  vosti nebo předlohy   dečka.     

- znát a používat při výrobě prvky   Práce s háčkem.     

  lidových tradic   Hřbetový a zadní steh.     

- volit správné nástroje, nářadí a   Bezpečnost při práci s nůžkami,     

  náčiní pro danou činnost a správ-   jehlou, používání náprstku.     

  ně je používá na zpracování   Textilní aplikace, batikování, tisk   Výtvarná výchova 

  příslušného materiálu   na textil, fixace žehlením.     

- znát jednoduché opravy oděvů,   Vyšívání, základní druhy stehů.     

  na základě znalostí volit a kombi-   Práce s kartonem a papírem     

  novat vhodné materiály podle    Skládání, stříhání, lepení, ohýbá- Lidské vztahy   

  jejich vlastností   ní, prořezávání.     

- udržovat pořádek při práci,dodržovat   Práce s nůžkami, nožem.     

   hygienické zásady a bezpeč-   Slepování lepidlem, sešívání.   Přírodověda 

  nost při práci   Výroba objektů, užitkových      

- pracovat samostatně, efektivně,   předmětů.     

  Organizovaně   Práce se dřevem     

-umět poskytnout první pomoc při 

zranění spolužáka 
  Řezání, zatloukání hřebíků.     

     Opracování povrchu, úprava     

   povrchu.     

        

- využívat  získané dovednosti   Pilování, broušení.     
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  v běžném životě   Výroba jednoduchých objektů.     

    Práce s kovem     

    Ohýbání, namotávání, stáčení     

    drátu.     

    Používání drátu ke spojování     

    materiálů.     

         

- provádět samostatně montáž a  Konstrukční činnosti Sestavování statických a pohyb-   Výtvarná výchova 

  demontáž při práci se stavebnicí   livých modelů z konstrukčních     

- orientovat se v jednoduchém    stavebnic.     

  Návodu   Práce s návodem a předlohou,     

- umět vytvořit náčrtek výrobku   následná demontáž.     

  a promyslet postup konstruování   Sestavování objektů z kartono-     

- uplatňovat základní pravidla sta-   vých nebo papírových nosníků     

  vební a konstrukční   podle náčrtků.     

- dodržovat hygienu a bezpečnost   Zásady stability, vázání zdiva,     

  při práci   historie stavebnictví.     

         

         

         

- ošetřovat, rozmnožovat a přesazovat 

pokojové rostliny 
Pěstitelské práce Péče o pokojové rostliny, zalé-     

   vání, rosení, kypření, prohnojová-     

    ní, přesazování, množení.     

    Pěstování rostlin ze semen EV - Základní podmínky   

    v místnosti. života   

    Setí, pletí v misce, pěstitelská   Výtvarná výchova 

    pozorování.   Český jazyk 

    Příprava a výzkum půdních směsí.     

     

        

- vybírat a vhodně používat pomůcky 

a nářadí 
  Používání vhodných nástrojů.     
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- dodržovat hygienická a bezpeč-   Bezpečnost a hygiena při práci.     

  nostní pravidla        

- ošetřit případné zranění        

- poznat základní druhy léčivek a   Sběr a sušení léčivých bylin.   Přírodověda 

  způsob jejich využití        

- využívat aranžérské poznatky   Aranžování suchých a řezaných   Výtvarná výchova 

  v běžném životě   Rostlin     

- vkusně kombinovat rostliny a         

  Doplňky        

- poznat zdraví ohrožující   Rostliny jedovaté, alergeny,   Přírodověda 

   rostlinné druhy   drogy.     

         

- orientovat se v základním vybavení 

kuchyně a jeho používání 
Příprava pokrmů Základní vybavení kuchyně,   Výtvarná výchova 

   nástroje, zařízení, přístroje, jejich     

- dodržovat bezpečnost a hygienu    použití a bezpečnost při manipu-     

  při práci s nástroji a spotřebiči   laci s nimi.     

- připravit samostatně jednoduchý   Příprava jednoduchého rychlého  Evropa a svět   

  studený a teplý pokrm   občerstvení. nás zajímá   

- kombinovat vhodně potraviny    Příprava denního menu, zásady    Přírodověda 

  v celodenním menu, zachovávat   zdravé výživy.     

  kalorickou a výživovou hodnotu        

- dodržovat pravidla správného   Příprava teplého pokrmu a jeho     

  stolování a servírování jídla   servírování.     

- poskytnout správně první pomoc         

  při úrazu v kuchyni        

          



 152 

Umění a kultura 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty  

 Hudební výchova 

 Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu - l. stupeň 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění 

hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu. Obsahem vokálních činností je práce s hlasem a dochází ke kultivaci pěveckého 

i mluvního projevu prostřednictvím uplatňování správných pěveckých návyků. Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a 

jejich využití při reprodukci i produkci. Obsahem hudebně pohybových činností je reagování a ztvárňování hudby pohybem, tancem, gesty. 

Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání hudby, rozlišování a poznávání jednotlivých nástrojů, poznávání žánrové, stylové podoby, 

žák se učí hudbu analyzovat a interpretovat. 

Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících 1. st. po 1 hod. týdně. Jeho obsahem je naplňování výstupů 

stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Jsou v něm 

naplňovány očekávané výstupy dramatické výchovy, jako doplňujícího vzdělávacího oboru. 

 

Organizační vymezení předmětu - výuka probíhá v učebně vybavené hudebními a rytmickými nástroji. 
 
 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

 rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vyjádření pocitů z poslechu hudebních ukázek 

 využití různých postupů dramatické výchovy - kreativita, např. dramatizace písní, návštěva koncertů, divadelních představení, diskuse 

nad uměleckým prožitkem 

Výchova demokratického člověka 

 ochota pomáhat (např. pomoc - zpěv ve dvojicích, trojicích) 
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 asertivita v pozitivním slova smyslu, uplatňování osobních názorů v kolektivu 

 dodržování pravidel slušného chování, kultivovaný projev 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 budovat vztah k evropské a světové hudbě 

 nejznámější hymny evropských zemí 

 lidové písně z různých oblastí, malý hudební zeměpis 

Multikulturní výchova 

 seznamování s rozmanitostí hudebních kultur, jejich tradicemi, tolerance k odlišnostem 

 hudba v našem regionu - písně, umělci, kulturní postavy, kulturní akce 

Enviromentální výchova 

 zamyšlení se nad vztahy člověka a prostředí (vnímání hudby, uklidnění, povzbuzení, motivace) 

 vnímání estetických kvalit v hudbě (vážná hudba, lidová hudba, muzikály, hudební „kýč“) 

Mediální výchova 

 vnímání zvuku (hluk, pozitivní zvukový vjem) 

 vývoj médií - rozhlasu, nahrávek 

 kontakt s hudbou prostřednictvím rozhlasu, televize, koncertů, soutěží 

Kompetence k učení 

 vést žáky k tomu, aby se naučili rozumět termínům hudební oblasti a aby s nimi uměli zacházet 

 učit je chápat umění a kulturu jako provázanou a neoddělitelnou součást lidské existence 

 motivovat žáky k vlastní tvorbě a tak jim umožnit lépe hudbu vnímat a prožívat 

Kompetence k řešení problémů  

 vést žáky k uvážlivému hodnocení umění a schopnosti svůj názor obhájit 

 učit žáky pochopení, že každý může určitý umělecký zážitek vnímat různě, předkládat jim dostatek estetických zážitků 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky k vnímání a využívání mimo jazykového vyjadřování 

 ukázat, že názor jiných lidí na společně prožitý estetický prožitek může být přínosem 

 důležité je poskytovat žákům dostatek prostoru pro vlastní umělecký projev 
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Kompetence sociální a personální  

 vysvětlit a budovat zásady společenského chování na kulturních akcích 

 budovat v žácích sebedůvěru na základě respektování ostatních 

Kompetence občanské 

 vysvětlit a pěstovat v žácích potřebu chránit a cenit naše tradice a kulturní a historické dědictví 

 vést žáky k tolerantnímu chápání různých kulturních hodnot, projevů a potřeb různých skupin, národů a národností současnosti i 

minulosti 

 motivovat žáky k tvořivosti a k pozitivnímu přístupu k uměleckým dílům a kultuře vůbec 

 vést žáky k aktivnímu zapojování do kulturního dění 

Kompetence pracovní 

 vysvětlit žákům, jak správně používat svůj hlas a hudební nástroje a jak o ně pečovat 

 objasnit základní pravidla pro grafický záznam hudby 

 vést ke správné manipulaci s hudebními nástroji 
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Předmět Hudební výchova 1.stupeň 

Ročník 1., 2., 3., 4., 5. 

 

 

Očekávané výstupy z ŠVP Tematický celek Učivo Průřezová témata Poznámky 

 Žák by měl 

-zpívat na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase 

Správný postoj, správné 

dýchání, správné tvoření tónu 

Rozvoj hlavového tónu, uvolněné zpívání, správné 

držení těla, dýchání, tvoření tónu a správná výslovnost, 

zpěv jednoduchých písní v rozsahu c1 - a1 s důrazem 

na správné dýchání a výslovnost /1. roč./, zpěv 

libovolných písní v rozsahu c1 - h1 s důrazem na 

sladění prvního tónu a na správné dýchání /2. roč./, 

společně zpívá 10 libovolných písní v rozsahu c1 - c2 s 

důrazem na prodlužování výdechů a na vázání tónů a 

na hlavový tón /3. roč./ 

OSV   - osobnostní a 

sociální výchova, rozvoj 

smyslového vnímání, 

kreativita 

 1. - 3. roč. 

-rytmizovat a melodizovat 

jednoduché texty, improvizovat v 

rámci nejjednodušších hud.forem 

Co je rytmus - jednoduché 

rytmické hry  

Hudební hry /deklamace říkadel, hra na ozvěnu/, hra na 

tělo /tleskání, luskání, pleskání/, rytmizace a 

molodizace říkadel 

VDO - výchova 

demokratického člověka - 

vzájemná pomoc, zpívání 

ve 2… 

1.-3.roč. 

-využívat jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 
  Hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy nástroje   

Třídní soutěže, 

motivace k radosti z 

úspěchu 

    
Doprovod skladby rytmickým doprovodem na první 

dobu 
  1. - 2. roč. 

    
Doprovod skladby rytmickým doprovodem dle celé, 

půlové a čtvrťové noty 

Enviromentální výchova 

/hud. např. uklidňuje/ 

1. - 3. roč., poslech 

ukázek klas. hudby 

-poznat barvu jednotlivých hud. 

nástrojů a jejich hud.roli 
Hudební nástroje - skupiny 

Flétna, klavír, kytara, housle, Orff nástroje /1. roč./, 

trubka, klarinet, kontrabas, pozoun, baskytara, velký a 

malý buben /2. roč./, violoncello, akordeon, lesní roh, 

tuba /3. roč./ 

MDV - mediální výchova 
Vnímání zvuku, 

rozhlasu, televize apod. 

-reagovat pohybem na znějící 

hudbu,pohybem vyjadřovat 
Dynamická znaménka 

Taktování dvoudobého taktu ,rozlišování tempa-

pomalé/rychlé 
  

1.-3.roč./soutěž "Malí 

muzikanti"/třídní/ 
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metrum,tempo,dynamiku,směr 

melodie 

-ovládat taneční krok Taneční kroky V pochodovém rytmu vytvářet vlastní taneční kreaci   
Návštěva hudebního 

pořadu 

-orientovat se v jednoduchém 

zápisu skladby 

Elementární základy hudební 

teorie 

Notová osnova,houslový klíč,seznámení s názvy not-

c1-h1 
    

-reagovat pohybem na znějící 

hudbu, pohybem vyjadřovat 

metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie 

  

Pohybový doprovod znějící hudby, hra na tělo 

/tleskání, luskání a pleskání/ - 1. - 3. roč., rozlišování 

tempa -pomalé - rychlé - 2. roč., taktování dvoudobého 

taktu - 3. roč. 

  Hra na dirigenta 

-ovládat taneční krok Vztah hudby a tance 

V pochodovém rytmu vytvoří vlastní taneční kreaci, 

ovládá poskočný krok, držení při tanci,   pohybuje se 

na místě ve 3/4 a 2/4 T 

  Hra na tanečníky 

-orientovat se v jednoduchém 

zápisu skladby 
Grafický zápis hudby 

Notová osnova, houslový klíč, T2/4, 3/4, nota 

čtvrťová, osminová, půlová, celá, pomlky, seznámení s 

názvy not c1 - h1  

Kreativita, psychohygiena 1. - 3. roč. 

-rozlišovat jednotlivé kvality tónů, 

rozpoznat výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící 

hudby 

  
Výrazové prostředky v hudbě, rozlišování vlastností 

tonů, poznávání vzestupné a sestupné melodie 
   

-rozpoznat v proudu znějící hudby 

některé hudební nástroje, odlišit 

hudbu vokální, instrumentální a 

vokálně - instrumentální, chápat 

roli posluchače 

Stylové a žánrové odlišnosti 

hudby 

Hudební styly a žánry, hudba vážná, lidová a umělá, z 

několika poslouchaných skladeb vybere, které se mu 

líbí a proč, rozeznává hudby složené k různým účelům 

- ukolébavka, pochod, Státní hymnu, rozeznává 

instrumentální a vokální hudby, vícehlas, sólo, hudební 

doprovod, orchestr, rozeznávání lidové, klasické 

/vážné/, slavnostní a populární hudby 

  1. - 3. roč. 

-zpívat na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně a 

při zpěvu využívat získané pěvecké 

dovednosti 

Rozšíření hlasového rozsahu 

prostřednictvím lidových a 

jiných písní 

Společně zpívá 10 libovolných písní v rozsahu c1 - d2, 

s důrazem na prodlužování výdechů a na vázání tónů a 

hlavový tón 

  4., roč., 5. r. 
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-orientovat se v zápisu jednoduché 

písně či skladby a podle svých 

individuálních schopností a 

dovedností ji realizovat 

Rozšíření znalosti grafického 

zápisu 

Orientace v notovém /graf./ záznamu jednoduché 

melodie v rozsahu c1 - a1, její reprodukce, nota s 

tečkou, orientace v notovém /graf./ záznamu 

jednoduché melodie v rozsahu c1 - d2, její reprodukce 

  4. roč., 5. r. 

-využívat na základě svých 

hudebních schopností a dovedností 

jednoduché, popř. složitější hud. 

nástroje k doprovodné hře i k 

reprodukci jednoduchých motivů 

skladeb a písní 

Hra na hudební nástroje 

Hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hud. 

nástrojů z Orff. instrumentáře, zobcových fléten, 

keyboardů apod., doprovázení písně jednotlivými tony 

v správném rytmu, doprovázení písně se spolužákem v 

dvojhlasu, pomocí harmonického intervalu 

Kreativita, vzájemná 

pomoc, vzájemný respekt 
4. roč., 5. r. 

-rozpoznávat hudební formu 

jednoduché písně či skladby 
Formy skladeb 

Rozlišení hudby vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidského hladu a hud. nástroje, 

seznamování s hudebními styly a žánry - hudba 

taneční, pochodová, populární, ukolébavka apod. 

  4. - 5. roč. 

-poznat barvu jednotlivých hud. 

nástrojů a seřadit je podle typu 
Řazení hud. nástrojů do skupin 

Nástroje strunné, bicí, dechové /žesťové a dřevěné/, 

poslech a porovnání tradičních nástrojů jiných zemí 
Mediální výchova 4.roč.,5.r. 

-vytvářet v rámci svých 

individuálních dispozic jednoduché 

předehry, mezihry a dohry a 

provádět elementární hud. 

improvizace 

Pokusy o vlastní tvorbu 

Rytmizace, melodizace a stylizace, hud. improvizace - 

s využitím tónového materiálu písně, hud. doprovod, 

zdůraznění těžké doby v rytmickém doprovodu, 

hudební hry /ozvěna, otázka - odpověď, jednodílná 

písňová forma /a-b/, improvizované mluvení do 

jednoduchého rytmu /rep - atd./ 

  
4. roč., 5. r., hudební 

soutěž 

-rozpoznat v proudu znějící hudby 

některé z určitých hud. výrazových 

prostředků, upozornit na metro 

rytmické, tempové, dynamické i 

zřetelné 

harmonické změny 

Poslechové činnosti 

Kvalita tónů - délka, síla, barva, výška, vztahy mezi 

tóny - souzvuk, akord, hud. výrazové prostředky a hud. 

Prvky 

  4. - 5. roč. 

   

Rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, 

pohyb melodie /vzestupná, sestupná/, zvukomalba, 

metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v 

hud. Proudu 

    



 158 

-poslechem známých ukázek 

rozeznat skladatele nejznámějších 

hud. Děl 

Nejznámější skladatelé 
Smetana, Dvořák, Janáček, Mozart, Bach, Beethoven, 

Ježek apod. 
  4. - 5. r. 

-získávat vztah k umění Poslechové činnosti 

V různých médiích nalezne nové hud. ukázky, které ho 

zajímají, z kulturního přehledu vybere hud. pořady, 

které by chtěl navštívit, referáty o oblíbených hud. 

Skupinách 

  4. - 5. roč. 

-ztvárňovat hudbu pohybem s 

využitím tanečních kroků, na 

základě individuálních schopností a 

dovedností vytvářet  pohybové 

improvizace 

Hudebně - pohybové činnosti 

Taktování ve 3/4 a 4/4 rytmu, pohybový doprovod 

znějící hudby - 2/4., 3/4., 4/4 T, taneční hry se 

zpěvem,jednoduché lidové tance /sousedská, menuet, 

polka/, pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 

proudu znějící hudby - pantomima a pohybová 

improvizace s využitím tanečních kroků, orientace v 

prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů 

prováděných při tanci a pohyb. Hrách 

  4. - 5. roč. 

-propojovat somatické dovednosti a 

kombinuje je za účelem vyjádření 

vnitřních stavů a emocí vlastních i 

určité postavy 

Herní dovednosti 
Herní dovednosti - hry na vyjadřování vlastních pocitů, 

krátké dramatické scénky – dabing 
Psychohygiena 4. - 5. roč. 

-pracovat ve skupině na vytvoření 

menšího inscenačního útvaru a 

využívat při tom různých 

výrazových prostředků 

Vlastní tvorba 
Dramatická situace, příběh, improvizované situace, 

využití činoherních i loutkářských prostředků 

Kreativita, vzájemná 

pomoc, vzájemný respekt 
4. - 5. roč. 

-reflektovat svůj zážitek z 

dramatického díla /divadelního, 

filmového, televizního, 

rozhlasového/ 

  Recepce a reflexe dramatického umění   4. - 5. roč. 
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UMĚNÍ A KULTURA 
 

Výtvarná výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň 

Výtvarná výchova učí žáky vyjadřovat své prožitky různými vyjadřovacími prostředky. Seznamuje se základy výtvarných technik. Vede 

žáky k porozumění a užívání základního výtvarného názvosloví. Rozvíjí zájem o výtvarné umění. Učí názorové toleranci, chápání umění jako 

prostředku komunikace. 

Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět s následující časovou dotací:  

 v 1. - 3. ročníku 1 hodina týdně, ve 4. – 5. ročníku 2 hodiny týdně. 

Výuka probíhá v učebně, příp. při návštěvách kulturních institucích (muzea, galerie atd.). 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

 Kreativita (nebát se vidět věci jinak, realizovat je a dotvářet) 

 Poznávání lidí (vzájemné poznávání se při skupinové práci, nad vytvořenou výtvarnou formou, nalézání výhod v odlišnostech) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá (život dětí v cizích zemích, zážitky z Evropy a světa) 

Enviromentální výchova 

 Ekosystémy (vyjádření proměn ekosystémů, důležitost ochrany přírody) 

Mediální výchova 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (kritický přístup k reklamě, pokus o vlastní tvorbu 
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Kompetence k učení 

 učitel vede žáky k samostatnému plánování a realizování výtvarného záměru 

 učitel motivuje žáky k otevřenosti v přístupu k vizuálně obraznému vyjádření 

 učitel motivuje žáky k aktivní účasti na organizaci výtvarného záměru 

 žáci využívají získané poznatky a dovednosti pro rozvíjení výtvarných záměrů, postojů a názorů 

 žáci vyjadřují postoj k vizuálně obraznému vyjádření 

 žáci využívají moderní techniku k vyjádření vizuálního vyjádření 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel předkládá žákům výtvarné náměty v podobě, která je vybízí k tvořivému přístupu při hledání řešení výtvarných úkolů 

 učitel motivuje žáky k hledání netradičních způsobů řešení výtvarných úkolů 

 učitel umožňuje žákům navrhnout a porovnávat různá výtvarná řešení téhož námětu 

 žáci na základě samostatného kritického zhodnocení informací hledají nejvhodnější vizuálně obrazné prvky  

Kompetence komunikativní 

 učitel podněcuje žáky k výstižnému a kultivovanému vyjádření názoru 

 učitel motivuje žáky k osobitému a sebevědomému projevu 

 učitel vede žáky k používání odborných termínů 

 žáci dodržují zásady komunikace 

Kompetence sociální a personální 

 učitel podporuje budování dobrých vztahů mezi žáky 

 učitel respektuje individualitu žáka, posiluje samostatný a odpovědný přístup  

k výtvarnému tvoření 

 žáci se učí respektovat dohodnutá pravidla při tvorbě vizuálně obrazného vyjádření 

 žáci respektují různé postupy k témuž vizuálně obraznému vyjádření 

Kompetence občanské 

 učitel vede žáky k toleranci a pochopení jiných kultur prostřednictvím výtvarného umění 

 učitel vede prostřednictvím výtvarné tvorby žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a ke kulturním hodnotám 

 žáci svou výtvarnou tvorbou přispívají k prezentaci školy 

 žáci navštěvují různá společenská zařízení 

 žáci prezentují svou tvorbu na výtvarných soutěžích 
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Kompetence pracovní 

 učitel dbá na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 

 učitel vede a motivuje žáky, aby získané znalosti a návyky využili při další tvorbě 

 žáci správným způsobem využívají výtvarné nástroje, techniku a materiály 
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Předmět Výtvarná výchova 

Ročník 1. - 5. 

 

 

Očekávané výstupy               

z ŠVP 
Tematický celek Učivo 

                                           

Průřezová témata Mezipředmětové vztahy, 
poznámky 

 Žák by měl Rozvíjení smyslové 

citlivosti 
      

- užívat důležité pojmy 

týkající se výtvarné formy, 

výtvarných materiálů a 

technik  

-znát názvy výtvarných 

pomůcek a jejich užití 

-dodržovat hygienická a 

bezpečnostní pravidla při 

práci                                   

  Barvy základní a podvojné, barevný kontrast a 

harmonie. 

    
 
Prvouka 
Matematika 

-vyvozovat pojmy na základě 

vlastních výtvarných činností 

  Rozlišování a hodnocení tvarů.     

-rozeznávat různý charakter 

lineární kresby 

  Barvy, struktury otiskování v barvě, kresba, 

frotáž, vrypy, kombinace a dotváření 

přírodních materiálů. 

    

-využívat základní klasifikaci 

barev,  teplotní kontrast 

  Hry s linií a barvou, poznávání druhů linií a 

jejich výrazových možností, vlastnosti barev, 

výrazové možnosti barev. 

    

-chápat výrazové vlastnosti 

barev 

  Smysl pro výtvarný rytmus, rytmické řazení 

plochy, kompozice plochy. 

    

- uvědoměle zacházet s 

výtvarnými prostředky a 

materiály 

  Tradiční i netradiční prostředky prostorové 

tvorby. 

    

-organizovat vlastní 

výtvarnou práci 

  Kompozice prostorových útvarů.     
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-řeší přiměřené úkoly v 

prostorových pracích 

  Rozlišování a hodnocení prostorového řešení.     

-chápat souvislosti, 

uplatňovat při práci 

představivost a fantazii 

  Dotváření a kombinace různorodých 

materiálů. 

    

    Vytváření prostorových útvarů seskupováním 

a kombinováním materiálů. 

    

         

- vyjadřovat rozdíly při 

vnímání událostí různými 

smysly 

  Výtvarné vyjádření formou hry.     

-volit vhodné prostředky pro 

vizuálně obrazné vyjádření 

  Výtvarné vyprávění od popisu děje k 

charakteristice postav, k vyjádření prostoru. 

    

-interpretovat podle svých 

schopností různá vizuálně 

obrazná vyjádření 

  Tvary a funkce věcí.     

    Pozorování, grafický záznam pohybu.     

    Cit pro prostor, představivost, fantazii.     

    Vjemy a postoje na základě vlastního prožitku 

prostřednictvím vnímání jinými smysly. 

   

- poznávat rozdíly ve 

výtvarném vyjadřování 

malířů, zvláště ilustrátorů 

dětských knih 

  Funkce ilustrací, aktivní práce s ilustrací.     

-uvědomovat si, že výtvarné 

umění patří ke kulturnímu 

bohatství národa 

  Druhy výtvarného umění (malířství, grafika, 

sochařství, architektura). 

    

    Dětské televizní pořady, animovaný film, 

besedy, výstavy, galerie. 

    

  Uplatňování subjektivity       
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- interpretovat podle svých 

schopností různá vizuálně 

obrazná vyjádření 

  Manipulace s objekty, dramatizace, pohyb těla 

a jeho umístění v prostoru. 
    

-porovnávat odlišné 

interpretace se svou 

zkušeností 

  Akční hry s barvou a linií.     

- v tvorbě projevovat své 

vlastní životní zkušenosti, 

uplatňovat je v plošném i 

prostorovém uspořádání 

různými typy vizuálně 

obrazných vyjádření 

  Výtvarná hodnota, tvar, materiál a funkce 

různých typů vizuálně obrazného vyjádření 

(ilustrace, hračka, objekt, comics, volná 

malba, reklama). 

Mediální výchova - tvorba 

mediálních sdělení 
Čj 

-rozlišovat a vybírat typy 

vizuálně obrazných 

vyjádření, nacházet jejich 

uplatnění. 

        

- přistupovat k vizuálně 

obrazným vyjádřením ze 

svých zkušeností, vjemů, 

zážitků a představ 

  Výtvarné vyjádření vjemů a postojů na 

základě prožitku. 

Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech - Evropa a svět 

nás zajímá 

  

-vyjadřovat rozdíly při 

vnímání událostí různými 

smysly 

  Rozvíjení představivosti a fantazie založené 

na smyslovém vnímání. 

    

    Poznávání krásy živé a neživé přírody, 

lidských výtvorů a jejich vnímání. 

    

  Ověřování komunikačních 

účinků 

      

- na základě vlastní 

zkušenosti nalézat obsah 

vizuálně obrazných 

vyjádření, samostatně 

vytvářet, vybírat či upravovat 

obsah vizuálně obrazných 

vyjádření 

  Komunikace nad vytvořenou výtvarnou 

formou. 

Osobnostní a sociální výchova 

- poznávání lidí 
  

-vytváří si svůj osobní  postoj 

v komunikaci 

  Prezentace ve veřejných prostorách (třída, 

škola, mimo školu). 
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-zdůvodňuje interpretaci 

vizuálně obrazných vyjádření 

  Porovnání s vlastní interpretací.     
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Hodnocení žáků  

 

Pravidla pro hodnocení žáků 

Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu po celý školní rok. Cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, 

prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem 

ještě chybuje. Pedagog se snaží také podat konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil. 

Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a 

sebedůvěry žáka. 

Jedním z hlavních cílů pedagogické práce je posilování vnitřní motivace žáka, která je podporována jeho vlastním sebehodnocením - učím 

se pro život, pro sebe. Jsem zodpovědný za své učení. 

Slovní hodnocení je používáno při třídních schůzkách a osobních konzultacích s rodiči. 

 Při průběžné a zejména výsledné klasifikaci přihlíží vyučující k věkovým či jiným zvláštnostem žáka a zohledňuje oficiální odborná vyjádření o 

vývojových či jiných poruchách. Dále zohledňuje vážnější krátkodobé indispozice žáka (zdravotní, rodinné a jiné důvody).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména souvislým sledováním aktivity a výkonů žáka, různými druhy zkoušek 

(písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové atd.), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků a vzájemnými 

konzultacemi vyučujících.   

Dostatečné množství známek a informací k případnému ústnímu hodnocení žáka získávají pedagogové průběžně během celého 

klasifikačního období.  Do výsledné klasifikace se nezahrnuje chování žáka, je hodnoceno samostatně. Je třeba přihlédnout k věku, morální a 

rozumové vyspělosti žáka. Návrh na napomenutí, důtku třídního učitele a důtku ředitele školy, případně sníženou známku z chování vyučující 

uvážlivě prodiskutují. Přičemž každý žák má právo vysvětlit svoje jednání a chování. Před udělením jakéhokoliv výše uvedeného kázeňského 

trestu musí být provinění žáka nestranně prošetřeno a projednáno. 

Nástrojem při hodnocení práce žáků by mohlo být žákovské portfolio. Jedná se o shromažďování materiálů různého druhu tak, aby 

dokumentovaly stav vědomostí a dovedností žáka, případně úroveň osvojení jednotlivých kompetencí ve vzdělávání. Materiály mohou mít 

různou podobu. Vzhledem k nevyhovujícím prostorám ve škole pro střádání této dokumentace je umožněno rodičům, aby portfolio jejich dítěte 

za ukončený školní rok uchovávali doma.  

Vysvědčení  vystihuje úroveň rozvoje, kterého žák dosáhl ve vztahu   k očekávaným výstupům jednotlivých vzdělávacích oblastí v daném 

pololetí školního roku. Naší snahou je hodnocení je všestranné a objektivní. 
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Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

Obecná ustanovení  

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

vydává ředitel školy jako statutární orgán tuto směrnici.  

Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona („Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků a studentů.").  

     

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro 

sebehodnocení žáků  

   

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, rodiče a případně další zákonní zástupci dětí, byli včas informováni o průběhu a výsledcích 

vzdělávání žáka.  

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.  

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou 

způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.  

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí 

odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  
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5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.   

6. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do 

vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník. 

7. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první 

pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 

první pololetí nehodnotí.  

8. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé 

pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší 

vyšší ročník. 

9. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, 

kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální 

přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů 

od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.  

10. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí 

o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce 

povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.  

11. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření, která jsou podrobně stanovena v § 31, zákona č. 561/2004 sb. 
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Základní vzdělávání  

1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v 

pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin 

nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.  

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy 

udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:  

a) napomenutí třídního učitele 

b) důtku třídního učitele  

c) důtku ředitele školy  

4. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu.  

5. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání  

v pedagogické radě.  

6. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody 

prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.  
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7. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění 

se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.  

Pravidla pro sebehodnocení žáků:  

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.  

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků.  

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, 

hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.  

5. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit  

    - co se mu daří  

    - co mu ještě nejde, jaké má rezervy  

    - jak bude pokračovat dál  

6. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.  

7. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy  

a více aktivizovat žáka 

8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.  
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II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace 

1. Stupně hodnocení  chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií  

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:  

a) 1 - velmi dobré  

b) 2 - uspokojivé  

c) 3 - neuspokojivé  

Příklad, který je možno upravit podle podmínek a potřeb školy:  

       Stupeň 1  (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního  řádu školy. Méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.      

       Stupeň 2  (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného 

přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes 

důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných 

osob.  

       Stupeň 3  (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků 

proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.  
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2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých  předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu  

a) 1 - výborný  

b) 2 - chvalitebný  

c) 3 - dobrý  

d) 4 - dostatečný  

e) 5 - nedostatečný  

    Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména 

vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i  

v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.  

  Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice. 

3. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni 

a) prospěl(a) s vyznamenáním  

b) prospěl(a)  

c) neprospěl(a)  
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 Žák je hodnocen stupněm  

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení 

stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré  

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu 5 - nedostatečný  

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu 5 - nedostatečný  

d) nehodnocen 

4. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:  

a) pracoval(a) úspěšně  

b) pracoval(a)  

5. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň 

znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě 

jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou 

souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.  
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Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií  

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

1. Předměty s převahou teoretického zaměření 

2. Předměty s převahou praktických činností   

3. Předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření  

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených 

kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.  

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí  

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných 

dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti  

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a 

přírodních jevů a zákonitostí  

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost  
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- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim  

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu  

- kvalita výsledků činností  

- osvojení účinných metod samostatného studia  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 (výborný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 

požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho 

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.  
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Stupeň 3 (dobrý)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při 

vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje 

poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se 

vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se 

projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a 

motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se 

vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák 

s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 

učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky 

ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.  
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2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky.  

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:  

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,  

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,  

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,  

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,  

- kvalita výsledků činností,  

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,  

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,  

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,  

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 ( výborný)  
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Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá 

získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si 

organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o 

životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a 

měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá 

získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují 

podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle 

udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie 

se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v 

práci překonává s občasnou pomocí učitele.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané 

teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou 

pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně 

využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v 

práci překonává jen s častou pomocí učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  
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Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při 

praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě 

postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za 

soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, 

přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit 

získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže 

postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na 

pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního 

prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a 

měřidel se dopouští závažných nedostatků.  

3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova. Žák zařazený do zvláštní tělesné 

výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.  

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí  

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu  

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace  
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- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti  

- kvalita projevu  

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně  

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti  

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 (výborný)  

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je 

rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. 

Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje 

k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v 

individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě 

aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v 

požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 3 (dobrý)  
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Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. 

Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 

učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou 

zdatnost.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. 

Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. 

Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost.  

Způsob získávání podkladů pro hodnocení  

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

v   učebních výkonech pro určitou indispozici       

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem 

stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné  

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující   zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho   výkonů 

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

pracovníky  

4. Žák musí mít z každého   předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu   za ústní zkoušení. Známky získávají 

vyučující průběžně během celého   klasifikačního období   

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z   látky celého tohoto období  

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je   individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je 

možná   jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob   doporučen ve zprávě psychologa       

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci   zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených 

projevů,   výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek   hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek 

a prací a   praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel   sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové 

klasifikaci,  zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky   - současně se sdělováním známek žákům       

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

obdobích    

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut,   informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. V jednom 

dni   mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru  

8.Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci   žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost 

celkové   klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení,   písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo 

rozvázání   pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento   klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy   
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9. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá   o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z 

jednotlivých   předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka,   jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole  

10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému   předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské 

léčení,   léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující   respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde   byl 

žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje       

11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na   konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební   výsledky, jichž 

žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň   prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné   období. Výsledná známka 

za klasifikační období musí odpovídat   známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům       

12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování   se projednají v pedagogické radě, a to zpravidla k prvnímu a třetímu 

čtvrtletí                                         

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel   školy, nejpozději však 2 dny před jednáním pedagogické rady o   klasifikaci, 

zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky   celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění   opravných zkoušek, 

na klasifikaci v náhradním termínu apod.       

14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka:   třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního   a druhého 

pololetí       

15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání nebo  na třídních schůzkách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, 

kteří se nemohli dostavit na školou určený   termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení 

chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům   žáka, nikoli veřejně.       

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.       
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17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo   grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během   které 

se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní   zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních   prázdnin, v případě 

žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými   zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce   musí být předloženy 

všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.       

18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména   - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po   nepřítomnosti delší než 

jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do   sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj   informací - účelem zkoušení není 

nacházet mezery ve vědomostech   žáka, ale hodnotit to, co umí - učitel klasifikuje jen probrané   učivo, zadávání nové látky k samostatnému 

nastudování celé třídě není   přípustné - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času   k naučení, procvičení a zažití učiva. - 

prověřování znalostí provádět   až po dostatečném procvičení učiva.          

19. Třídní učitel  je povinen   seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření,   které mají vztah ke způsobu hodnocení a 

klasifikace žáka a způsobu   získávání podkladů.           

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním 

znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné 

postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc 

nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je 

rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená 

ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.  

2. Žáci  se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  
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3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující   respektují 

doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je   při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné   a přiměřené způsoby 

získávání podkladů.        

4. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí   učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem   žáka a  

na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty   píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě  s vývojovou 

poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající 

jeho  předpokladům.                                                         

5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák   předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází  z prostého 

počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.       

6. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a 

nedostatky překonávat       

7. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči žáka       

8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony   žáka, a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení, 

namísto   jednostranného zdůrazňování chyb.                                              
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Hodnocení nadaných žáků 

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.Podmínkou 

přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví 

ředitel školy.  

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní 

docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, 

a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, 

pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.  

 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není 

zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.  
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Základní škola a Mateřská škola Chodouny, příspěvková organizace 
 
 
 
 

Dodatek 

 

ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, 

kterým se doplňuje s platností od 1. 9. 2016 školní vzdělávací program Základní školy Chodouny „ Pramen poznání “ 
o samostatnou kapitolu 

„Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných“ 
 
 

 
Tento dodatek byl dne 31. 8. 2016 projednán školskou radou,     
                                                                                                                                                                                                       
zastoupenou  za -    rodičovskou obec  Mariou Kozlovou                           
                                                                           

- pedagogy školy Janou Krunclovou                            
                                          
- zřizovatele  OÚ Chodouny Zdeňkem Stuchlým          

 

a pedagogickou radou, 
 
zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Miloslavou Kysilkovou                            
 
a vychovatelkou ŠD s částečným úvazkem učitelky Janou Krunclovou       
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Požadované výstupy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných jsou 
uvedeny v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání. 
 
. 

1. Vzdělávání 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.  
Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná  
opatření realizuje škola 
. 
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.                                                          
* Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu 
pedagogické podpory (PLPP).                                                                                                                                                              
*Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do 
jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
1.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 
 
     Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba ít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých 
individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální 
využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.  
Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Pravidla pro použití 
podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
     Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými 
podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola. 
 
     Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci 
podpůrných opatření upravit očekávané výstupy v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání, kterých je využíváno 
při stanovení individuálního vzdělávacího plánu. V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi 
vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků, a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. 
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      K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými 
podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy 
vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva.  
 
      Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpůrných opatření jsou 
předmětem metodické podpory. Pedagogickým pracovníkům je zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. 
 
      K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně 
(týká se žáků s lehkým mentálním postižením). V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků 
s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu 
vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV. 
 
      Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy 
individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence. 
Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace. 
 
     Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením jsou zohledňována jejich specifika:  
problémy v učení - čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost 
pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy  
s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; 
nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. 
 
     Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 
osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím  
specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora 
přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga. 
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1.2 
Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 
 
Tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto žáků je prováděna na základě pokynu ředitele školy a za spolupráce s 
výchovným poradcem, popř. jinými odborníky. 
 
Tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto žáků je prováděna na základě pokynu ředitele školy 
a za spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými odborníky. 
 
1.3 
Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními     
                                                                                                                                                                                                                         
Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků škola umožní: 
* uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i 
metod výuky; 
* všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků; 
* při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, 
který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenost; 
* při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, jako součást 
podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám; 
* v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; 
* pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního vzdělávání na deset ročníků; 
* formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 
* spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského 
pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP); 
* spolupráci s ostatními školami. 
 
 
 

2. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
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           Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či 
více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 
Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje 
mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. 
 
 
2.1 
Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 
 
Škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého 
žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. 
 
Výuka žáků probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato 
nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. 
 
Škola tedy využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků 
v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 
 
Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je věnována pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
 
2.2 
Systém péče o nadané a mimořádně na dané žáky ve škole  
 
* tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto žáků je prováděna na základě pokynu ředitele školy a za spolupráce s 
výchovným poradcem, popř. jinými odborníky; 
* tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto žáků je prováděna na základě pokynu ředitele školy 
a za spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými odborníky; 
 
 

3. Přehled podpůrných opatření  
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           Vzdělávání žáků se SVP probíhá s využitím podpůrných opatření, která se člení do 5 stupňů podle organizační a finanční 
náročnosti. Pro žáky je podpora bezplatná.    
 
            Podpůrná opatření mají definovanou finanční náročnost, která - pokud již není státem hrazená (maturity, závěrečné zkoušky 
atd.) - je vyjádřena ve formě kódového označení v přehledu podpůrných opatření, který je součástí prováděcího předpisu, tedy 
vyhlášky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kód uvádí školské poradenské zařízení do doporučení ke 
vzdělávání žáka se SVP. Škola následně přenese kód normované finanční náročnosti zvolených podpůrných opatření do matriky. 
 
3.1 
Hlavní podpůrná opatření zahrnují (úplný přehled viz Přílohu č. 1 Vyhlášky č.27/2016):  
 

a) Poradenskou pomoc školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, případně školní psycholog, školní speciální 
pedagog, školní logoped) a pomoc školského poradenského zařízení – PPP (pedagogicko psychologické poradny) a SPC  

           (speciálně pedagogického centra) 
 

b) Úpravu organizace vzdělávání (například využívání disponibilních hodin pro vzdělávání žáků se SVP, které umožňují 
zařadit předměty speciálně pedagogické péče, intenzivnější výuku českého jazyka pro cizince a etnické menšiny, úpravu 
výuky u selhávajících žáků, úpravu obsahu vzdělávání, dále již zmíněné úpravy v hodnocení žáků a v metodách výuky, 
úpravy výstupů ze vzdělávání, existuje také možnost prodloužit dobu vzdělávání žáka až o 2 roky atd.) 

 
      c)  Úpravu podmínek přijímání a ukončování vzdělávání - respektuje se, jakým způsobem se žák vzdělával, jaká měl                                                                                                                                                   
podpůrná  opatření, a ta se uplatňují v případě potřeby i při přijímání ke studiu a při ukončování vzdělávání 
 
 
Úpravu výstupů ze vzdělávání – upravený RVP ZV definuje podmínky, za kterých je možné úpravy výstupů ze vzdělávání na ZŠ 
připravit, a skupiny žáků, pro které je možné tyto úpravy provést (žáci s LMP, žáci zrakově a sluchově postižení, případně žáci 
kombinovaným postižením). Dále podrobněji k těmto úpravám dokument Úpravy ŠVP podle RVP ZV v tomto informačním balíčku. 
 
 
     d)   Využívání IVP (individuální vzdělávací plán, který se při vzdělávání těchto žáků již dnes uplatňuje), návrh na úpravu 
vzdělávání žáka připravuje ŠPZ (školské poradenské zařízení) a rodič nebo zletilý žák žádá ředitele školy o možnost vzdělávat se 
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podle IVP; kontrola IVP probíhá 1x ročně. S IVP seznamuje ředitel školy, respektive třídní učitel všechny vyučující, kteří se na 
vzdělávání žáka podílejí. 
 
    e)   Asistenta pedagoga, případně dalšího pedagogického pracovníka – například speciálního pedagoga; ti se nově stávají  
podpůrnými opatřeními s normovanou finanční náročností 
 
    f)    Úpravu vzdělávání neslyšících žáků s podporou tlumočníků českého znakového jazyka a přepisovatelů 
 
    g)   Možnost uplatnit augmentativní (zvyšující, zvětšující, stoupající) a alternativní (střídavé) formy komunikace  
      
    h)   Možnost vzdělávat se ve stavebně nebo technicky upravených prostorách 
                                                                                        
    i)    Úhradu speciálních učebnic, didaktických a kompenzačních pomůcek 
 
Nová je také možnost poskytovat podpůrná opatření ve školských zařízeních, která se podílejí na vzdělávání žáka, případně  
na přípravě na vzdělávání žáka. Jedná se především o družiny, školní kluby. Druh a rozsah podpůrných opatření vychází ze 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka a také z toho, která podpůrná opatření má žák k dispozici ve škole a která jsou nezbytná  
i pro jeho činnost ve školských zařízeních.  
 
Rozsah podpory je limitován dobou, kterou dítě v těchto zařízeních tráví. Popis možné podpory je uveden ve vyhlášce 
č.27/2016 Sb., v přehledu podpůrných opatření. Pokud je školské zařízení součástí právnické osoby - školy, obdrží škola jedno 
doporučení ke vzdělávání žáka.  
 
Ředitel školy poskytne ŠPZ, u něhož zákonný zástupce požádal o vyšetření a vystavení „Doporučení“ ke vzdělávání žáka, aktuální 
informace o podmínkách a možnostech školy, které se vztahují k potřebám žáka a k možnostem takového žáka v ní vzdělávat. 
 
Po vydání doporučení má škola maximální dobu čtyř měsíců pro vytvoření doporučených podmínek pro vzdělávání žáka a zajištění 
podpůrných opatření. V případě, že v této lhůtě nelze ve škole zajistit např. stavební či technické úpravy, zváží ŠPZ po konzultaci 
se školou a zákonným zástupcem žáka možnost kombinace jiných podpůrných opatření, v krajním případě doporučí rodiči školu, 
která je technicky připravena pro vzdělávání žáka. 
V případě nemožnosti zajistit v předepsané lhůtě personální podpůrná opatření (asistent pedagoga, speciální pedagog, učitel 
předmětu speciálně pedagogické péče apod.), hledá do doby personálního zajištění podpůrná opatření škola či školské zařízení 
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řešení, které umožní podporu žáka (např. dohodou o podpoře a metodickém vedení s SPC nebo PPP). Vždy je třeba se řídit 
základním pravidlem, že jakékoli řešení musí být v nejlepším zájmu žáka. 
 
 

3.2 OPATŘENÍ, KTERÁ REALIZUJE ŠKOLA SAMA 
 

Podpůrná opatření 1. stupně 
 
Škola volí podpůrná opatření prvního stupně tehdy, pokud žák má při vzdělávání takové obtíže, že je nezbytné jeho vzdělávání 
podpořit prostředky pedagogické intervence (změny v metodách a výukových postupech, změny v organizaci výuky žáka, úpravy  
v hodnocení, v začleňování do sociální a komunikační sítě školní třídy); pokud se jedná o drobné úpravy v rámci výuky jednoho 
předmětu, je úprava věcí individualizace výuky a práce jednoho  
pedagoga.  
 
Pokud úpravy vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola Plán pedagogické podpory (PLPP) - stručný dokument, ve 
kterém jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání žáka, návrh jak se bude vzdělávání žáka upravovat a v čem. Formulář PLPP lze 
nalézt V příloze č. 3 Vyhlášky č. 27/2016 na http://www.msmt.cz/file/36859/ a  S:\pracovnici-ucitele\inkluze. Pedagogové následně 
vyhodnocují efektivitu zvolených úprav. Pokud se ani s dodatečnou podporou pedagogů vzdělávání žáka nezlepší a nemá trend 
zlepšovat nebo je jeho stav naopak setrvalý nebo se horší - pak je vhodné žákovi a zákonným zástupcům doporučit, aby navštívili 
školské poradenské zařízení. 
 
Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo uplatňování neúčinných podpůrných opatření.  
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3.3 OPATŘENÍ, KTERÉ ŠKOLA REALIZUJE NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ  ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně  
 

A.  Zákonný zástupce žáka respektoval doporučení školy nebo se rozhodl sám k návštěvě ŠPZ 
 

Školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) nejpozději do tří měsíců od objednání žáka provede posouzení speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka a do 30 dnů od návštěvy ŠPZ vypracuje pro rodiče zprávu z vyšetření. Pro rodiče a školu pak vypracuje  
Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě, že podmínkou pro stanovení podpůrných 
opatření je vyjádření dalšího odborníka (lékaře apod.), prodlužuje se tomu adekvátně lhůta pro vypracování Doporučení. 
Při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb vychází ze sdělení rodiče a žáka, ze závěrů školy a PLPP, pokud byl zpracován, 
dále ze závěrů vyšetření lékařů a dalších odborníků, kteří se do té doby nebo i následně podíleli na péči o žáka. 
 
Pokud bude příprava Doporučení ke vzdělávání žáka vyžadovat: 
 

a)  informace školy (zajištění pomůcek, přítomnost asistenta pedagoga ve třídě v případě, že již ve třídě asistent působí, 
uzpůsobení dalších podmínek pro vzdělávání žáka, tj. velikost třídy, organizace vzdělávání atd.) – pak před vydáním 
doporučení zástupce ŠPZ konzultuje se školou. Obvykle ve školách zajišťují tyto služby výchovní poradci nebo ředitel 
školy pověří jiného pedagoga, který bude o nastavování podpůrných opatření se ŠPZ komunikovat 
 

      b)   informace dalšího ŠPZ, pokud bude charakter speciální ch vzdělávacích potřeb žáka takový, že bude třeba komunikovat                   
            s více zařízeními. Jedná se především o žáky s kombinovaným postižením, kdy žák má obtíže, které pramení například  
            z poruchy učení a současně je slabozraký a je třeba mu poskytovat i speciálně pedagogickou péči. V takovém případě se 
musí domluvit dvě ŠPZ na formulaci jednoho Doporučení ke vzdělávání žáka, aby podpůrná opatření nebyla poskytována duplicitně 
 
 
B.  Zákonný zástupce žáka přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštívil ŠPZ za účelem nastavení 

podpůrných opatření ve vzdělávání žáka a způsobil tak žákovi obtíže při vzdělávání, protože škola sama dostatečná 
podpůrná opatření vytvořit nemůže. 
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V této situaci se může škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní 
ochraně dětí požádat o součinnost. Tato varianta je považována za mezní, tedy je třeba ji volit až v případě, kdy nelze jinými 
cestami dosáhnout naplnění zájmu žáka (podrobněji viz materiál tzv. informačním balíčku Metodické doporučení pro případy,  

      kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním). 
 
 

3.4 DOPORUČENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA SE SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBOU 
 

Doporučení vystavuje školské poradenské zařízení. Formulář Doporučení ke vzdělávání žáka se SVP lze nalézt v Příloze č. 5 
Vyhlášky č. 27/2016 na S:\pracovnici-ucitele\inkluze. Po jeho vystavení seznamuje s jeho obsahem společně se zprávou z 
vyšetření zákonného zástupce žáka nebo žáka zletilého. 
 
Vyšetření žáka i vystavení dokumentů je možné vždy jen s informovaným souhlasem rodiče. Doporučení je předáno škole a zde 
je následně projednáno, případně ještě upraveno se souhlasem všech participantů (škola, rodič, žák, ŠPZ) a s informovaným 
souhlasem rodiče či zletilého žáka podepsáno.  
 
Doporučení obsahuje popis vzdělávacích potřeb žáka, popis všech zvolených podpůrných opatření včetně IVP, doporučení  
k poskytnutí asistenta pedagoga nebo dalších osob podporujících vzdělávání žáka, vymezení pomůcek atd. 
 
Jak bylo zmíněno výše, navržená a vzájemně odsouhlasená podpůrná opatření by se měla začít školou realizovat neprodleně, 
nejpozději do 4 měsíců ode dne jejich nastavení. Pokud tak škola z různých důvodů neučiní, je nezbytné opětovně vyhodnotit její 
postup a případně domluvit restrukturalizaci podpůrných opatření. 
 
ŠPZ vyhodnocuje účelnost a efektivitu zvolených podpůrných opatření nejpozději po roce od jejich přidělení, jinak jejich platnost 
trvá zpravidla dva roky. Frekvence kontrol je obdobná jako v případě kontrol IVP, které bude obvykle součástí Doporučení (avšak 
nikoliv nutně vždy). Formulář doporučení viz Příloha č. 5 Vyhlášky (S:\pracovnici-učitele \ inkluze) 
 
 


