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MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Vzdělání je klíčem k odemčení světa.  
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NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov, příspěvková 
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ADRESA ŠKOLY:   Školní 11, Troubsko, 66441

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Ivana Kašparová

KONTAKT:   e-mail: zstroubsko@seznam.cz, web: www.zs-troubsko.cz

IČ:  75023181

RED-IZO:  600110923

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   Mgr. Veronika Trepešová  

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Troubsko

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Zámecká 8, 66441 Troubsko

KONTAKTY:   

Telefon: + 420 547 227 054 
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2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola Troubsko, která se nachází v okrese Brno – venkov v Jihomoravském kraji, je školou 

rodinného typu s dlouholetou tradicí. S městem Brnem má dobré autobusové spojení a napojení 

obce na IDOS činí školu snadno dosažitelnou i z okolních obcí. Naše škola je má pouze první 

stupeň. Zřizovatelem základní školy i mateřské školy je obec Troubsko. Do školy dochází děti ve 

věku 6 – 12 let. Kapacita je stanovena pro 150 žáků. Součástí školy je i školní družina. Kapacita ŠD 

je 90 dětí, které jsou rozděleny do jednotlivých oddělení. V budově školy je také školní jídelna 

spojená s výdejnou jídla. Jídlo je dováženo ze školní kuchyně, která se nachází v nedaleké 

mateřské škole, která náleží k základní škole. Pro jaro a léto má základní škola k dispozici venkovní 

třídu s lavicemi. Škola si klade za cíl rozvíjet zájmovou činnost žáků a učit je smysluplnému využití 

volného času. Nabízí se sportovní, výtvarné, hudební kroužky a náboženství . Spádovou školou, 

kde mohou žáci plnit povinnou školní docházku na druhém stupni, je základní škola Lábská v 

Brně. 

2.2 Umístění školy 

Škola je umístěna v širším centru města nebo obce. 

2.3 Charakteristika žáků 

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích 

státních příslušníků.  

Naše škola nabízí možnost vzdělávání žákům se specifickými vzdělávacími potřebami formou 

předmětů speciálně pedagogické péče a přítomností asistenta v ZŠ i v ŠD, dále rovněž nabízíme 

doučování. Spolupracujeme s PPP, SVP, Ospod a střediskem výchovné péče. 

2.4 Podmínky školy 

Uspořádání školy je úplné prvostuňové. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici 

zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český a anglický (bilingva).

Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, 

sportovní hřiště. Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program 

7

zahrada, školní dvůr, hřiště. Žákům jsou k dispozici šatny. Dále škola poskytuje žákům možnost pro 

připojení k internetu využít pracovních stanic,  bezdrátové připojení v celé škole. Škola je 

vybavena moderní digitální technologií (tablety, notebooky, dataprojektory, vizualizéry, ozoboti 

apod.)

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.

2.5 Vlastní hodnocení školy 
2.5.1 Oblasti autoevaluace 

Vědomosti a znalosti žáků jsou průběžně monitorovány a ověřovány. Klimatu třídy je věnována 

velká pozornost. Probíhají pravidelné třídnické hodiny, komunitní kruhy a stmelovací programy. 

Jedenkrát za školní rok uskutečňujeme dotazníkové šetření jak mezi rodiči, žáky tak i rozhovory se 

zaměstnanci školy. 

Pedagogičtí pracovnícise dále vzdělávají na akreditovaných seminářích a školeních. Aktivně 

využívají pro profesní i odborný růst samostudium. 

Materiálnní a finanční zabezpečení školy je na vysoké úrovni. Zřizovatel finančně přispívá na 

modernizaci a kvalitní vybavenost školy a to jak pořizování pomůcek, výukových materiálů tak i 

nákup školního vybavení a nábytku. Nadále využíváme i možnosti čerpání dotací z EU. 

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Podmínky ke vzdělání:

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,

podmínky ke vzdělávání ekonomické,

podmínky ke vzdělávání materiální,

podmínky ke vzdělávání personální,

podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. 

sboru),

úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,

úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické 

řízení školy,
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vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické 

řízení,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti  

2.5.3 Nástroje autoevaluace 

analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, 

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné 

hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí   

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku.   

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 

Škola spolupracuje s institucemi:

Obec/město - Škola úzce spolupracuje s obcí. Milou tradicí je zářijové vítání prvňáčků 

starostou/starostkou obce. Škola se ze strany obce vždy setkává s ochotou a vstřícností. Učitelé ze 

školy jsou pravidelnými přispěvovateli do místního „Hlasatele“ obce, kde ve svých příspěvcích 

informují o dění a úspěších žáků základní ale i mateřské školy, s níž ZŠ také aktivně spolupracuje. 

Školská rada - Při škole pracuje Školská rada, složená ze zástupců zákonných zástupců žáků, 

zástupců pedagogických pracovníků a zástupců zřizovatele. 

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Škola je otevřena široké veřejnosti. Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o životě ve škole 

na webových stránkách školy www.zs-troubsko.cz a na třídních schůzkách. Školu mohou po 

domluvě s vyučujícím navštívit kdykoliv. Zúčastňují se a zapojují do akcí organizovaných školou. 

Cílem školy je zákonné zástupce co nejvíce zapojovat do školního života.  

Pravidelné školní akce : akademie, den otevřených dveří, divadlo, jarmark, sezónní besídky. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program 

9

Společné akce žáků a rodičů:  akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, 

mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční 

slavnost. 

2.8 Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole působí okolo 13 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení 

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 11.  

2.9 Dlouhodobé projekty 

Recyklohraní 

Moudrá učitel, spokojené děti II 

Moudrý učitel, spokojené děti III 

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání 

Projekt Ovoce a zelenina do škol 

Projket Mléko do škol 
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy:

Všeobecné zaměření na žáka a jeho rozvoj osobnosti. 

EVVO Prioritou této školy je zlepšování vztahu děti k životnímu prostředí, tedy environmentální 

vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO). Naši snahou je maximální podpora rozvoje ekologického 

chováni a myšlení žáků, a to jak přímo ve výuce, tak během mimoškolních činnosti žáků. Základní 

škola a její provoz zde jdou příkladem, svými aktivitami působí nejen na žáky, jejich rodiče, ale i 

širokou veřejnost. Škola se zapojuje i do celé řady ekologicky zaměřených projektů. 

Recyklohraní: Jedná se o dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a 

soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů, elektrozařízení a použitých baterií. Další 

sběrné soutěže Po úspěchu z minulých let se naše škola opět zapojila do dalšího, již 10. ročníku 

akce nazvané "Soutěž s panem Popelou", kterou pořádá firma A.S.A. spol. s r. o. Jedná se o 

ekologickou soutěž zaměřenou na sběr starého papíru, pořádanou pro základní a mateřské školy. 

V rámci další vzdělávací nabídky žákům škola dále nabízí: 

 výuku jazyků - v odpoledních hodinách kroužek anglického jazyka (pro 1. a 2. ročník) 

 výuku informatiky - kroužek informatiky v odpoledních hodinách 

 sportovní aktivity 

 zájmové kroužky – pohybové hry, dramatický kroužek, hra na klavír, kroužek výtvarné výchovy, 

hodiny náboženství, výuka hra na flétnu (spolupráce s CVČ Lužánky) 

 organizaci kulturních programů pro rodiče a širokou veřejnost – Den matek, Vánoční besídka, 

návštěvy divadelních představení a muzeí 

 Školy v přírodě, školní výlety a naučné exkurze pro žáky 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení Pracujeme s různými typy textů, klademe důraz na 

čtení s porozuměním,
podněcujeme tvořivost. Učíme žáky vyhledávat 
informace z různých zdrojů, zpracovávat a třídit je. 
Diskutujeme se žáky. Připravujeme pro žáky 
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Výchovné a vzdělávací strategie
praktické úlohy z běžného života, vytváříme 
modelové situace. Zapojujeme se se žáky do 
různých soutěží a olympiád. Pomáháme žákům, 
kteří mají problémy s učením. Společně hodnotíme 
práci dětí, chválíme, povzbuzujeme, učíme děti 
obhajovat svou práci.

Kompetence k řešení problémů Učíme žáky, že problémy je třeba včas řešit, 
motivujeme žáky problémovými úlohami z 
praktického života. Postupujeme od jednodušších 
ke složitějším úkolům. Společně hledáme řešení 
úkolů. Seznamujeme žáky s různými postupy 
řešení úkolů, vedeme je k samostatnému 
rozhodování, plánování organizaci úkolů. 
Připravujeme s žáky staršími různé aktivity pro 
žáky mladší.

Kompetence komunikativní Využíváme diskusi, vedeme žáky k prezentaci jejich 
názorů a vhodné argumentaci. Vedeme žáky k 
výstižnému a jednoznačnému vyjadřování a 
správnému užívání odborné terminologie. 
Pracujeme s texty a různými druhy záznamů.

Kompetence sociální a personální Vedeme žáky k zodpovědnosti za daný úsek práce. 
Učíme žáky vzájemné spolupráci ve skupině. 
Rozvíjíme spolupráci žáků při skupinové práci. 
Učíme je používat a vytvářet pravidla, respektovat 
je. Vedeme žáky ke schopnosti střídat role ve 
skupině. Učíme děti diskutovat, obhájit si svůj 
názor, argumentovat a aplikovat získané poznatky. 
Učíme žáky naslouchat druhým, přivítat jiné 
názory, empatii. Pěstujeme mezi žáky kamarádské 
vztahy, nestrpíme zesměšňování názorů druhých. 
Motivujeme a chválíme (vyzdvihujeme) slušné 
chování – dobré příklady. Vedeme žáky k 
ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými. 
Usilujeme o upevňování dobrých mezilidských 
vztahů. Vedeme děti k zásadám slušného chování, 
toleranci. Učíme žáky odmítavému postoji ke 
všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. 
Vedeme žáky k sebehodnocení a sebekázni. 
Vytváříme situace, v nichž může být jednou 
pochválen každý.

Kompetence občanské Jdeme žákům příkladem. Neustále upevňujeme 
základní poznatky v oblasti prevence zdraví, 
duševní hygieny a civilní obrany. Díky různým 
exkurzím do muzeí a na výstavy učíme žáky chápat 
a ctít tradice našeho kulturního a historického 
dědictví. Účastníme se různých soutěží a 
pořádáme výstavy na naší škole. Neustále žákům 
vysvětlujeme nutnost třídění odpadů a ochranu 
našeho prostředí.
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Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence pracovní Seznamujeme žáky s pravidly bezpečnosti práce, s 

použitím různých nástrojů, materiálů a dalších 
pomůcek. Dodržujeme důsledně pravidla 
bezpečnosti práce. Dbáme na ochranu zdraví, 
životního prostředí, kulturních a společenských 
hodnot. Připravujeme žáky na budoucí povolání 
výběrem volitelných předmětů Pracujeme s 
knihou, s počítačem. Učíme žáky plánovat, hledat 
různé způsoby řešení.

Kompetence digitální Vedeme žáky ke kritické a sebevědomé práci s 
celou škálou digitálních technologií při získávání 
informací, komunikaci a řešení základních 
problémů ve všech životních sférách.

   

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

Základním principem inkluzivního vzdělávání je zapojení všech žáků do vzdělávacího procesu. V 

inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění 

vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a 

odpovídají na ně různými opatřeními. Používají například diferencované výukové metody, 

využívají pomoci asistentů pedagoga či osobní asistence hendikepovaným žákům, upravují a 

redukují učivo dle potřeby jednotlivých žáků, atd. Cílem inkluzivní školy je především vzdělávat 

všechny děti společně a podporovat tak toleranci k odlišnostem a kooperaci mezi všemi žáky. 

Zároveň je v inkluzivní škole zajištěno odpovídající vzdělání všem dětem bez segregace do 

speciálních tříd a škol. V případě žáků-cizinců se jedná o postupný proces osvojování češtiny na 

komunikační úrovni a zároveň přístup k učivu prostřednictvím konkrétní slovní zásoby z daného 

předmětu. Inkluzivní vzdělávání je odpovědí na diverzitu ve všech jejích formách, jeho snahou je 

poskytnout všem dětem co nejlepší úroveň vzdělání nezávisle na podobě jejich specifických 

potřeb. Inkluzivní vzdělávání je přístup, který připisuje každému dítěti právo participovat ve výuce 

školy hlavního vzdělávacího proudu. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů 

(IVP), které jsou zpracovány na základě školního vzdělávacího programu a vycházejí ze ŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola pro život 14 specifických vzdělávacích potřeb žáků. Upravují 

obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání. Na sestavení IVP se podílí: třídní učitel, vyučující 

příslušných předmětů, pedagogicko-psychologická poradna, zákonný zástupce, případně další 

odborníci. IVP schvaluje ředitel školy. Škola dlouhodobě spolupracuje s odborným poradenským 

zařízením – Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno.  
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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 a školské zařízení. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. 

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení 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. Zcela nově se popisují 

pravidla o průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a 

individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP. PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel 

konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. 

Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení 

např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce 

stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i 

žákem samotným. 

Plán pedagogické podpory zpracuje třídní učitel, nebo vyučující daného předmětu v případě, kdy 

nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání. Plán 

pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování 

plánu. Plán pedagogické podpory pedagogové průběžně aktualizují v souladu s vývojem 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Poskytování podpůrných opatření prvního stupně vyučující 

průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření 

poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření 

vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zákonnému zástupci žáka 

využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. S plánem pedagogické podpory 

seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické 

pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP 

individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP. PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel 

konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. 

Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení 

např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce 

stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i 

žákem samotným. 
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Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných 

opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého 

žáka nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje 

mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto 

plánem. IVP vyhodnocuje ŠPZ jedenkrát ročně. Pokud má žák IVP přiznán v rámci podpůrných 

opatření, je k jeho vytvoření a realizaci školou kromě doporučení školského poradenského zařízení 

nutná žádost zákonného zástupce žáka. Zákonný zástupce musí požádat o zpracování IVP a ředitel 

školy musí vyhotovit rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP. Zákonný zástupce žáka uděluje s 

poskytováním podpůrného opatření školou (spočívajícího ve výuce podle IVP) písemný 

informovaný souhlas. 

Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. 

pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, 

drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v 

režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení. Zahrnují také podporu žáků z důvodu 

akcelerovaného vývoje školních dovedností. 

Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci (většinou třídní učitel), který 

spolupracuje se školním poradenským pracovištěm a zákonnými zástupci žáka. Obtíže žáka jsou 

dále vyvolané zejména aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, případně se 

jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Škola zohledňuje sociální status, 

vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí. Podpůrná opatření směřují k naplňování 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které nevyžadují opatření s normovanou finanční 

náročností, přitom pokud jsou účelné, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání. 

V případě podpůrného opatření pro žáky od 3. stupně podpory bude pro tvorbu IVP využívána 

minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů, která je stanovena v RVP ZV pro 

3. a 5. třídu. Budeme postupovat podle doporučení školského zařízení pro konkrétní ročník v IVP 

žáka s přiznaným podpůrným opatřením. 

Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Podmínky k zajištění podpůrných opatření. 

I. Pedagogický pracovník (většinou TU) provádí depistáž žáka, u kterého pozoruje výukové obtíže. 

II. Pedagogickou podporu, zvolené postupy a jejich vyhodnocování konzultuje se školním 

poradenským pracovištěm. 
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III. Po uplynutí tří měsíců a vyhodnocení zvolených postupů, které nebyly účinné, vypracovává TU 

společně s pracovníky školního poradenského pracoviště PLPP, který pravidelně konzultuje a 

vyhodnocuje. 

IV. Prostředky pedagogické podpory žáka se týkají zejména didaktické úpravy průběhu vyučování 

a práce s učivem. Na pedagogické podpoře se podílejí pracovníci ŠPP. Pro podporu žákovy práce 

doporučujeme: 

- nastavení pravidel průběhu a struktury vyučovací hodiny (střídání forem a činností během 

výuky), 

- změna zasedacího pořádku či uspořádání třidy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem k 

charakteru výuky a potřebám žáka, 

- diferenciace výuky, skupinová a kooperativní výuka, 

- zohlednění postavení žáka ve třídě, 

- podpora rozvoje zájmů žáka. 

V. Materiální podpora se poskytuje podle podmínek školy.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.). Při vzdělávání žáků 

s autismem spolupracujeme se SPC při Základní škole, Brno Štolcova 16, 61800 Brno, se SPC při 

Základní škole a mateřské škole logopedické, Brno, Veslařská 234. Dále i s Pedagogicko-

psychologickou poradnou Brno, Hybešova a Sládkova při řešení obtíží s žáky se poruchami učení a 

chování. Pracovníci školy jsou ochotni poskytovat konzultace podle potřeby a jednou za čtvrtletí 

může být na škole konáno konzultační odpoledne, určené pedagogům školy v rámci jejich DVPP. 

Spolupráce s příslušnými OSPOD.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň 

koordinuje jeho činnost, dále školním speciálním pedagogem, školním psychologem a školním 

metodikem prevence. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen 

spoluprací se školským poradenským zařízením. 
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Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským 

poradenským zařízením. Je na zřeteli specifikace provádění podpůrných opatření a úprav 

vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterými by mohly být 

například: dělení a spojování hodin, prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišná délka 

vyučovacích hodin. Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

budou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného 

stupně podpory zejména: 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky 

- u mladších žáků využívání skupinové výuky 

- postupný přechod k systému kooperativní výuky 

- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

v oblasti metod výuky: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

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

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování pracovního 

tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče: 

rozvoj grafomotorických dovedností, logopedická péče

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky - využívání skupinové výuky - postupný přechod k 

systému kooperativní výuky - v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací 

hodiny krátká přestávka

v oblasti metod výuky:  

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožní 

častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi - důraz na logickou provázanost vzdělávacího 
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obsahu - respektování pracovního tempa žáka a zvýšení časové dotace k zvládnutí úkolů

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

V případě podpůrného opatření pro žáky je pro tvorbu IVP využívána doporučená úroveň pro 

úpravy očekávaných výstupu.

v oblasti hodnocení:  

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech 

vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní 

školy. Třídní učitelé nebo výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 

žáka, a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů nebo 

výchovného poradce na pedagogické radě. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí 

pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se 

doporučuj 

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče: 

nácvik sociální komunikace, rozvoj grafomotorických dovedností, logopedická péče, řečová 

výchova, rozumění mluvené i psané řeči a její produkci, rozvíjení sluchového vnímání  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, se 

snažíme věnovat i dětem mimořádně nadaným. 

Pozornost je věnována včasné identifikaci mimořádně nadaných žáků a poskytování odpovídající 

péče. Školní poradenské pracoviště spolupracuje v této oblasti s třídními učiteli, s učiteli 

jednotlivých předmětů a školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologickou 

poradnou). 

Nadaným dětem umožňujeme pracovat vlastním tempem, vytváříme pro ně ve škole vlídné 

prostředí. Pozornost je věnována nejen rozvíjení jejich talentu, vlastní aktivity a tvořivosti, ale i 

osobnostní výchově. Vedeme je k rovnému přístupu k ostatním dětem, učíme je i toleranci a 

ochotě pomáhat slabším žákům. 

Při výuce bývají tito žáci pověřováni vedením pracovních skupin. Mají možnost řešit problémové 

úlohy překračující rozsah základního učiva. Ve vyučování jsou v některých předmětech využívány 

formy vnitřní diferenciace. 
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Pro mimořádně nadaného žáka může být na základě doporučení pedagogicko-psychologické 

poradny vytvořen individuální plán, který využívá možnosti obohacování učiva a akcelerace 

vzdělávání (umožňuje např. žákovi zúčastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku). 

Podle potřeby je plán aktualizován a upravován. 

Plán pedagogické podpory zpracuje třídní učitel, nebo vyučující daného předmětu v případě, kdy 

nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání. Plán 

pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování 

plánu. Plán pedagogické podpory pedagogové průběžně aktualizují v souladu s vývojem 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Podobně jako u žáků se SVP jde o popis pravidel a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a 

IVP mimořádně nadaného žáka. 

  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s 

učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným 

poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou 

podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při 

sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na 

sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP 

je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského 

zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín 

průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je 

školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce 

zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP 

prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného 

informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování 

podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy 

(zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.).
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Zodpovědné osoby a jejich role:  

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání 

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení 

poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní 

matriky. Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky. Je 

jím Školní poradenské pracoviště naší školy, které je tvořeno výchovným poradcem, školním 

speciálním pedagogem, školním psychologem a školním metodikem prevence. Výchovný poradce 

je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením. 

Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována školním speciálním pedagogem.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

předčasný nástup dítěte ke školní docházce

vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech

specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků

účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v 

jiné škole

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně 

žáka

obohacování vzdělávacího obsahu

zadávání specifických úkolů, projektů

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol

nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit  

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

Čj , Hv , 
M , Pč , 
Prv , Tv 

, Vv 

Aj , Čj , 
Hv , M , 
Pč , Prv 
, Tv , Vv 

Aj , Čj , 
Hv , Pč , 
Prv , Tv 

Aj , Čj , 
Hv , M , 
Pč , Př , 

Vv 

Aj , Čj , 
Hv , Inf 
, M , Pč 
, Tv , Vv 

  

Sebepoznání a 
sebepojetí

Prv , Tv 
, Vv 

Čj , Hv , 
Prv , Tv 

, Vv 

Aj , Čj , 
Hv , Pč , 
Prv , Tv 

Aj , Hv , 
M , Pč , 
Př , Tv 

Aj , Hv , 
M , Pč , 
Př , Tv 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

, Vv 
Seberegulace a 
sebeorganizace

Čj , M , 
Prv , Vv 

Čj , Hv , 
M , Prv 
, Tv , Vv 

Aj , Hv , 
Pč , Prv 
, Tv , Vv 

Aj , Hv , 
M , Pč , 
Př , Tv , 

Vv 

Aj , Hv , 
Inf , M , 
Pč , Tv 

  

Psychohygiena Čj , Pč , 
Prv , Tv 

, Vv 

Čj , Hv , 
Pč , Prv 
, Tv , Vv 

Čj , Hv , 
Tv , Vv 

Aj , Hv , 
Tv , Vv 

Aj , Hv , 
Inf , Tv 

  

Kreativita Čj , Hv , 
Pč , Vv 

Čj , Hv , 
Pč , Prv 

, Vv 

Aj , Pč , 
Prv , Vv 

Aj , Čj , 
Hv , Pč , 

Vv 

Aj , Čj , 
Hv , Inf 
, Pč , Vv 

  

Poznávání lidí Čj , Vv Čj , Prv , 
Vv 

Aj , Prv , 
Vv 

Aj , Př Př   

Mezilidské vztahy Čj , Prv Čj , Prv Aj , Př , 
Vv 

Vv   

Komunikace Aj , Čj , 
Hv , Tv 

Aj , Čj , 
Hv , Pč , 
Prv , Tv 

Aj , Čj , 
Hv , M , 
Prv , Tv 

Aj , Čj , 
Hv , M , 
Př , Tv , 

Vl 

Aj , Hv , 
Inf , M , 

Tv 

  

Kooperace a 
kompetice

Čj Čj , Prv Aj , M , 
Prv 

Aj , Čj , 
M , Vv 

Aj , Inf , 
M , Vv 

  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

Čj , M Čj , M , 
Prv 

Aj , M Aj , Čj , 
M , Př , 

Vv 

Aj , M   

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

Prv Prv Aj , M , 
Prv 

Aj , M , 
Vv 

Aj , M , 
Př 

  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

Hv , Prv Prv Aj , Prv Aj , Vl Aj , Př , 
Vl 

  

Občan, občanská 
společnost a stát

 Prv Čj   

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

  Vl   

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

 Vl   

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

Čj Čj , Prv Prv Aj , Čj Aj , Čj , 
Vl 

  

Objevujeme Evropu a 
svět

 Aj , Prv Aj , Čj Aj , Čj   

Jsme Evropané  Čj Aj , Čj , 
Vl 

  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Kulturní diference Aj , Čj Aj , Čj Aj , Čj , 
Prv 

Aj , Čj Aj , Čj , 
Př 

  

Lidské vztahy Aj , Čj Čj , Prv Aj , Čj , 
Prv 

Aj , Čj , 
Vl , Vv 

Aj , Čj , 
Př 

  

Etnický původ  Prv Vl Př   

Multikulturalita Hv Aj , Prv , 
Vv 

Aj , Čj , 
Vl 

Aj , Čj   

Princip sociálního 
smíru a solidarity

 Čj Čj , Vl   

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy Pč , Prv Pč , Prv Pč , Prv 

, Vv 
Pč , Př , 

Vl 
Pč , Př   

Základní podmínky 
života

Prv Prv Prv , Vv Př , Vl Př , Vl   

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

Prv , Vv Prv , Vv Pč , Prv 
, Vv 

Pč , Př , 
Vv 

Aj , Pč , 
Př 

  

Vztah člověka k 
prostředí

Pč , Prv 
, Vv 

Hv , Pč , 
Prv , Vv 

Pč , Prv Aj , Čj , 
Pč , Př , 
Vl , Vv 

Aj , Hv , 
Pč , Př 

  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

Čj Čj , M Čj Aj , Čj , 
Inf , Př 

  

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

 Čj Čj Aj , Čj , 
Inf , Př 

  

Stavba mediálních 
sdělení

 Čj   

Vnímání autora 
mediálních sdělení

 Čj Př   

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

 Čj    

Tvorba mediálního 
sdělení

 Čj   

Práce v realizačním 
týmu

  Inf   

    

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: 

Zkratka Název předmětu
Aj Anglický jazyk
Čj Český jazyk
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Zkratka Název předmětu
Hv Hudební výchova
Inf Informatika
M Matematika
Pč Pracovní činnosti
Př Přírodověda

Prv Prvouka
Tv Tělesná výchova
Vl Vlastivěda
Vv Výtvarná výchova
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4 Učební plán 
4.1 Celkové dotace - přehled 

1. stupeň 2. stupeňVzdělávací oblast Předmět
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Dotace 
1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Dotace 
2. stupeň

Anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 3 9+3   Jazyk a jazyková 
komunikace Český jazyk 7+1 7+1 7+1 6+1 6+1 33+5   

Matematika a její 
aplikace

Matematika 3+1 4+1 5+1 4+1 4+1 20+5   

Informatika Informatika  1 1 2   

Prvouka 2 2 1+1  5+1   

Přírodověda  1+1 1+1 2+2   

Člověk a jeho svět

Vlastivěda  2 2 4   

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5   Umění a kultura

Výtvarná výchova 2 1 2 1 1 7   

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   

Člověk a svět 
práce

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5   

Nepovinné 
předměty

Náboženství 1 1 1 1 1    

Celkem hodin 21 22 25 25 25 102+16 0 0 0 0 0
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 

1. Z disponibilní časové dotace 16 hodin bylo do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace zařazeno navíc 8 vyučovacích hodin, 5 vyučovací 

hodiny do oblasti Matematika a její aplikace, 3 vyučovací hodiny do oblasti Člověk a jeho svět a 1 vyučovací hodina do oblasti Umění a kultura.  

2. Vyučovací předmět český jazyk je na 1. stupni posílen o 5 vyučovacích hodin z celkové disponibilní dotace.  

3. Na 1. stupni je výuka předmětu cizího jazyka navýšena o 3 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace. V rámci výuky se třída dělí na skupiny.  

4. Vyučovací předmět matematika je na 1. stupni posílen o 5 vyučovací hodiny z disponibilní dotace ve 1. - 5. ročníku.  

5. Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v daném rozsahu hodin. Plavání probíhá ve 1. - 3. ročníku. K výuce plavání škola využívá bazény v 

nejbližším okolí.  

6. Průřezová témata jsou realizována integrací do jednotlivých předmětů.
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5 Učební osnovy 
5.1 Anglický jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 2 3 3 3 0 0 0 0 12
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Výchovně vzdělávací cíle: 

 motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk, učit se vnímat a napodobovat melodii a rytmus anglického jazyka 
 poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti 
 činnostní formou naučit žáky základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí (činnosti s obrázky nebo 
předměty) 
 činnostní formou výuky naučit žáky jednoduchá základní pravidla gramatiky a základní zdvořilostní fráze 
 základní fráze a obraty procvičovat s pomocí CD a manuálních činností zahrnutých v pracovním sešitě 
 s pomocí obrázků nebo předmětů vytvářet a obměňovat první krátké rozhovory 
 rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a reagovat na ně 
 vést žáky k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty v anglickém jazyce 
 získávat první poznatky o zemích, kde se mluví anglicky 
 postupně začít chápat význam znalosti angličtiny pro život 
 aktivní účastí žáka na výuce anglického jazyka ho vést ke schopnosti jednoduše komunikovat s využitím 
prvních poznaných slov a frází 
Při činnostním vyučování anglickému jazyku vyučujeme: 
a) komunikační dovednosti (schopnost domluvit se v angličtině) 
b) slovní zásobu, čtení a porozumění řeči psané; porozumění řeči mluvené 
c) mluvnici a pravopis 
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Název předmětu Anglický jazyk
d) základní poznatky o anglicky mluvících zemích

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Výuka anglického jazyka v 1. období tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. Proto je v tomto období 
nejdůležitější probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření pozitivního vztahu k učení cizímu jazyku. 
Abychom toho dosáhli, musí být vyučovací hodiny angličtiny v průběhu celého roku prostoupeny 
zajímavostmi a pro žáky poutavými činnostmi, hrami a písničkami. Při výuce je třeba pracovat s vhodnými 
učebnicemi a pomůckami zpracovanými přiměřeně k věku dítěte. V tomto období se snažíme, aby žák 
porozuměl vyslechnutému sdělení, uměl ho opakovat, aby uměl použít naučená slova v jednoduchém 
spojení, aby dovedl základní slova a jednoduché věty přečíst a slova i zapsat, popřípadě k nim nakreslit 
obrázek. Výuka jazyka vychází z jeho praktického použití. Výklad pravidel gramatiky je omezen na nezbytně 
nutné minimum potřebné k tvorbě jednoduchých vět. Slovní zásoba je volena především z okruhu zájmů 
dětí tohoto věku. Slova jsou vázána do vzájemných souvislostí. Upevňování, procvičování a využití slovní 
zásoby v jednoduchých větách spojujeme vždy s činnostmi s konkrétním předmětem, obrázkem – s tzv. 
názorem, a to v každé hodině. To je základem k tomu, aby se anglickému jazyku učil každý žák s chutí a 
věřil, že bude mít úspěch. Využíváme zvukových nahrávek, anglických říkanek a písniček, z nichž některé se 
žáci učí zpaměti. Výchovné a vzdělávací strategie, které ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk směřují k 
utváření klíčových kompetencí.

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk

Kompetence k učení:
• podporujeme rozvoj tvořivého myšlení žáků 
• vedeme žáky k práci s informačními zdroji, učíme je vyhledávat a třídit informace 
• usilujeme o to, aby žáci uváděli věci do souvislostí, propojovali do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí (formou projektového vyučování, besed)

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů:
• zadáváme žákům problémové úkoly, klademe důraz na schopnost domluvit se, vyjádřit se a obhájit názor, 
prezentovat a hodnotit konkrétní úkoly 
• do výuky začleňujeme skupinovou práci 
• při výuce využíváme autentické materiály, výpočetní techniku, slovníky 
• žáci v těchto materiálech vyhledávají informace, které jim umožňují porozumět textu, nahrávce, či 
vyjádřit názor
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Název předmětu Anglický jazyk
Kompetence komunikativní:
• učíme žáky využívat informační prostředky a technologie pro účinnou komunikaci s okolním světem 
• žáci se vyjadřují k dané problematice, formulují své myšlenky a názory (např. formou rozhovorů, 
slohových cvičení) 
• žáci prezentují a hodnotí konkrétní úkoly 
• dbáme na úroveň vyjadřování
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k respektu k názoru učitele, spolužáků 
• organizujeme společné akce tříd (divadelní představení) 
• usilujeme o vzájemné poznávání a toleranci žáků, zařazujeme skupinovou práci 
• vytváříme podnětné a povzbudivé prostředí ve třídách
Kompetence občanské:
• žáci poznávají reálie cizích zemí 
• pomáháme žákům pochopit důležitost solidarity a tolerance v lidských vztazích 
• vedeme děti k porozumění, toleranci a solidaritě s lidmi jiné národnosti, rasy 
• podporujeme u žáků vědomí občanské sounáležitosti a vlastenectví
Kompetence pracovní:
• zařazujeme do výuky samostatnou práci, skupinovou práci, spolupráci 
• v hodinách má svůj prostor zážitkové učení, výuka je propojena s praktickým životem podporujeme a 
rozvíjíme estetické cítění žáků 
• vedeme žáky k pořádku, zodpovědnosti a svědomitému přístupu k učení 
Kompetence digitální:

• vedeme žáky k získávání, vyhledávání, kritickému posuzování a sdílení
dat získaných při práci s naučnými texty v encyklopediích

• motivujeme žáky k efektivnímu a smysluplnému využití digitálních
technologií pro usnadnění komunikace a zkvalitnění výsledků práce

Způsob hodnocení žáků Evaluace je zaměřena na písemný i slovní projev žáka, při kterém žáci prokážou osvojení si daných 
vědomostí a dovedností. Je prováděno pravidelné ověřování znalostí a dovedností se zaměřením na slovní 
zásobu a gramatické jevy formou pravopisných cvičení nebo ústního zkoušení.
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Anglický jazyk 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

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

Zvládá základní komunikační obraty (pozdraví, rozloučí
se, představí se, zeptá se na jméno)

Pozdravy při setkání a loučení, představování, What‘s
your name?

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

Rozliší základní barvy Colours – poznávání barev, vybarvování podle pokynů

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

Napočítá do deseti, umí vyjádřit počet Numbers – základní číslovky do deseti, určování počtu
předmětů na obrázku.

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

Pojmenuje základní části lidského těla My body – slovní zásoba.

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

Vyjmenuje členy rodiny My family – slovní zásoba.

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

Orientuje se ve svém prostředí My classroom – slovní zásoba.

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

Používá slovíčka s neurčitým členem. My toys – slovní zásoba, základní seznámení s
neurčitým členem.

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

Ovládá základní slovní zásobu na téma zvířata. Animals – slovní zásoba.

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

Pojmenuje některé potraviny. Food – slovní zásoba.

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

Umí vyjádřit, co má a nemá rád. Vazba I like …, I don’t like …

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

Zná základní slovní zásobu na téma Vánoce, Velikonoce
a narozeniny, seznámí se se vánočními a velikonočními
zvyky v anglicky mluvících zemích.

Christmas, Easter – slovní zásoba, Vánoce a
Velikonoce v Británii a v USA, anglické vánoční a
velikonoční přání, přání k narozeninám.
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Anglický jazyk 1. ročník

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázkám a výrazům používaným při běžných
činnostech každodenního života (hry, oblékání, koupání,
oslava narozenin).

Classroom language, slovní zásoba na téma oslavy,
hygiena, jídlo, oblečení.

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázce What colour is it? a reaguje na ni. Colours.

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázkám How many? a What Number? a
reaguje na ně.

Numbers

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázce Who is this? a reaguje na ni. Určování členů rodiny podle obrázků, fotografií.

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázce What is this? a reaguje na ni Seznámení s otázkou Have you got? a s odpovědí na
otázku.

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázce Do you like? a reaguje na ni. Seznámení s otázkou Do you like? A odpověď na ni:
Yes, I do. No, I don´t.

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

Zařazuje slovní zásobu ke správným tematickým
okruhům, reaguje na pokyny, tvoří jednoduché věty

Classroom language – porozumění a reakce na pokyny
učitele.

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

Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje
pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se 
tak pro další práci.

Hry, soutěže, obrázkové karty, básničky, písničky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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Anglický jazyk 1. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
   

Anglický jazyk 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

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

Zvládá základní komunikační obraty (pozdraví, rozloučí
se, představí se, zeptá se na jméno, na věk).

Pozdravy při setkání a loučení, představování, Otázky
a odpovědi: What‘s your name? How are you? How
old are you?

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

Rozliší základní barvy. Colours – základní barvy, vybarvování podle pokynů,
spojení barvy k předmětu.

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

Napočítá do dvaceti, umí vyjádřit počet. Numbers 1 -20, určování počtu předmětů na obrázku,
spojování čísel s obrázky.

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

Pojmenuje základní části lidského těla a části obličeje. My body – slovní zásoba. Vazba: I have got…I haven´t 
got… He/She has got…He/She hasn´t got…

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

Vyjmenuje členy rodiny. My family – slovní zásoba.

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

Vyjmenuje dny v týdnu. Days of the week.

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

Orientuje se ve svém prostředí. Umí správně používat
předložky in, on, under.

My classroom – slovní zásoba

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

Používá slovíčka s neurčitým členem. My room – slovní zásoba.

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

Ovládá základní slovní zásobu na téma zvířata My house – slovní zásoba.
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Anglický jazyk 2. ročník

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

Pojmenuje některé potraviny. My toys – slovní zásoba, základní seznámení s
neurčitým členem.

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

Umí vyjádřit, co má a nemá rád. Animals – slovní zásoba

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

Vyjádří, co umí a neumí udělat. Food – slovní zásoba

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

Popíše základní oblečení. Vazba I like …, I don’t like …

Action verbs – slovní zásoba. Vazba I can…I can´tCJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal

Zná základní slovní zásobu na téma Vánoce, Velikonoce
a narozeniny, seznámí se se vánočními a velikonočními
zvyky v anglicky mluvících zemích.

Haloween, Christmas, Easter – slovní zásoba, Vánoce a
Velikonoce v Británii a v USA, anglické vánoční a
velikonoční přání, přání k narozeninám
Clothes – slovní zásoba. Vazba: I am wearing…CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázkám a výrazům používaným při běžných
činnostech každodenního života (hry, oblékání, koupání,
oslava narozenin).

Classroom language, slovní zásoba na téma oslavy,
hygiena, jídlo, oblečení.

Classroom language, slovní zásoba na téma oslavy,
hygiena, jídlo, oblečení.

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázce Where is it? a reaguje na ni

My room

My room
My house.

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázkám What your favourite (animals, day, 
toy)? a reaguje na ně.

Animals, days of the week, toys.

Určování členů rodiny podle obrázků, fotografií.CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázce Who is this…? a reaguje na ni.
Hry, soutěže, obrázkové karty, básničky, písničky,
práce s výukovými programy.

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázce Have you got…? a reaguje na ni Seznámení s otázkou Have you got? a s odpovědí na
otázku.
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Anglický jazyk 2. ročník

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázce Do you like…? a reaguje na ni. Seznámení s otázkou Do you like? A odpověď na ni:
Yes, I do. No, I don´t.

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázce Can you…? A reaguje na ni. Seznámení s otázkou Can you …? Odpověď na ni: Yes, I
can. No, I can´t.

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí otázce What are you wearing? Seznámení s otázkou What are you wearing?

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

Zařazuje slovní zásobu ke správným tématickým
okruhům, reaguje na pokyny učitele, zadává
jednoduché pokyny spolužákům, tvoří jednoduché věty.

Classroom language – porozumění a reakce na pokyny
učitele.

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

Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje
pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se
tak pro příští práci.

Hry, soutěže, obrázkové karty, básničky, písničky,
práce s výukovými programy.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Anglický jazyk 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Anglický jazyk 3. ročník

• Kompetence digitální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

Verbálně i neverbálně reaguje na jednoduché otázky a
pokyny učitele.

Classroom language - porozumění a reakce na pokyny
učitele (Open your books. Come here. Listen. Look….)

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

Přiřadí psanou podobu slova a jeho fonetický přepis. Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi
grafickou a zvukovou podobou slov.

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

Umí zopakovat slova a fráze, s nimiž se ve výuce setkal a
umí je používat při jednoduché konverzaci.

Pozdravy při setkání a loučení, představování,
vyjádření své národnosti.

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

Zvládá základní komunikační obraty (pozdravit, rozloučit
se, představit se).

Pozdravy při setkání a loučení, představování,
vyjádření své národnosti.
Tematické okruhy – slovní zásoba – osvojení a užívání
základní slovní zásoby těchto tematických okruhů.

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

Pojmenovává části dne, dny v týdnu, určuje celé hodiny
ve dvanáctihodinovém režimu.

Dny v týdnu.
Kalendář (části dne, celé hodiny)

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

Poskytne jednoduché informace o sobě (věk, popis své
osoby).

Tematické okruhy – slovní zásoba – osvojení a užívání
základní slovní zásoby těchto tematických okruhů:
Lidské tělo. Rodina, domov. Škola, třída

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení

Popisuje, co má sám nebo někdo jiný na sobě. Tematické okruhy – slovní zásoba – osvojení a užívání
základní slovní zásoby těchto tematických okruhů:
Barvy, oblékání ( I am wearing...).

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného i
mluveného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu.

Základní předložky místa (in, on, under). Neurčitý člen
a/an.

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

Orientuje se ve svém prostředí, které dokáže
jednoduchým způsobem popsat.

Základní gramatické struktury a typy vět (jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění).
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Anglický jazyk 3. ročník

psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
Popis své osoby – „I am…, I have got…“.
Dovednosti – sloveso „can/can´t“, Zájmy – vazba
„good at“.
Činnosti – průběhový čas - 1. a 3. osoba čísla
jednotného.
Pravidelné množné číslo podstatných jmen.
Rozkaz pro 1. os. č. mn.

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

Nápodobou a především pamětným učením si osvojuje
základní gramatické znalosti, avšak zatím bez znalosti
gramatického systému. Napočítá do 12.

Číslovky 1 – 12. What number? How many?
Jednoduché početní operace v oboru do 12.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

   

Anglický jazyk 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností

Rozumí a přiměřeně reaguje na pokyny učitele.
Pozdraví, rozloučí se a zapojí se do jednoduchých
rozhovorů.

Classroom language - pokyny učitele a reakce na ně.
Greetings.

What is your/his/ her name? My/His/Her name is…;CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Jednoduše sdělí základní informace o sobě, o své
rodině, škole a informace z dalších oblastí, s nimiž se v
průběhu výuky seznámil, umí správně užívat osobní,
přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád.

Přivlastňovací zájmena. Přivlastňovací pád.

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

Napíše krátký text s použitím jednoduchý vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti
svých zájmů a každodenního života.

Tematické okruhy:
Rodina.
Domov.
Škola, třída.
Volný čas.
Jídlo.
Dopravní prostředky.

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

Přiměřeně reaguje na otázky o sobě, své rodině a
dalších probraných témat, sám jednoduché otázky z
probraných oblastí pokládá.

Tematické okruhy:
Rodina.
Domov.
Škola, třída.
Volný čas.
Jídlo.
Dopravní prostředky

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

Orientuje se ve svém prostředí, které dokáže
jednoduchým způsobem popsat.

Další předložky místa (between, next to on the
right/left)

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

Počítá do 100, užívá u podstatných jmen množné číslo. Číslovky 1 – 100. Koncovka množného čísla
podstatných jmen (zakončených na sykavku, -y),
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osvojovaných témat a podobné otázky pokládá některá nepravidelná (foot, tooth).
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

Používá slovesa „to be“, „to have got“ a modální sloveso
„can“ ve všech osobách jednotného i množného čísla.

Sloveso „to be“, „to have got“ a modální sloveso „can“
ve všech osobách jednotného i množného čísla na
základě znalosti gramatických souvislostí.
Základní gramatické struktury a typy vět (jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění).

Rozliší přítomný průběhový a prostý čas, umí ho užít ve

 větách. 

Příčestí přítomné … ing – tvoření, nepravidelnosti.
Přítomný průběhový čas - To be + …ing.
Přítomný čas prostý.
Kladná i záporná oznamovací věta, otázka.

Seznámí se se základy reálií anglicky mluvících zemí, s

 jejich tradicí. 

The UK and the USA.

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

Za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si fixuje
pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky a motivuje se
tak pro příští práci.

Hry ve třídě, písničky, básničky.

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

Uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své
pozitivní sebehodnocení.

Sebepoznání, sebehodnocení, sebereprezentace,
sebeovládání, podpora sebeoceňování.

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

Dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje
účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí
druhé v běžných podmínkách.

Pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách
projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání,
účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností
druhým, správná reakce na pochvalu.

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

Orientuje se v textu, najde potřebné informace. Práce s texty k daným tematickým okruhům,
porozumění textu, vyhledávání odpovědí na zadané
otázky.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

   

Anglický jazyk 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností

Přiměřeně reaguje na pokyny učitele Classroom languague – porozumění a reakce na
pokyny učitele. Greetings; Introduction.
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CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace. Slovní zásoba a její užití v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů. (Počasí, příroda.
Bydlení. Škola + školní předměty. Jídlo + potraviny.
Volný čas. Povolání (I want to be a …).
Zvířata. Nakupování (How much is it/are they?).
Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), základní předložky času
What´s the time? It´s ….Datum – řadové číslovky.
Práce se slovníkem.

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

Jednoduchým způsobem sdělí informace o sobě, své
rodině škole a dalších tématech, s nimiž se v průběhu
výuky setkal, odpovídá na otázky z těchto oblastí a umí
se na stejné informace zeptat.

Tematické okruhy:
Počasí, příroda.
Bydlení.
Škola + školní předměty.
Jídlo + potraviny.
Volný čas.
Povolání (I want to be a …).
Zvířata.
Nakupování (How much is it/are they?).
Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v
týdnu, hodiny), základní předložky času
What´s the time? It´s ….
Datum – řadové číslovky.

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

Napíše krátký text o sobě, své rodině, činnostech a
dalších probraných tématech s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení.

Psaní jednoduchých vět na základě probraných
gramatických jevů.

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
kontrolu. V textu vyhledá potřebnou informaci.

Čtení s porozuměním – texty zaměřené na probrané
tematické okruhy. Vyhledávání informací.

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

Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně.

Psaní jednoduchých vět na základě probraných
gramatických jevů.
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výslovností
Poslech s porozuměním – poslech jednoduchých 
konverzací, příběhů zaměřených na probrané
tematické okruhy.

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu

Rozumí jednoduchému
poslechovému textu, který je pronášen pomalu,
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu.

Základní gramatické struktury a typy vět (jsou
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění).

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Používá modální sloveso can v jednoduchých větách. Modální sloveso can – jednoduchá vět, otázka, zápor.
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Utvoří a použije nepravidelné množné číslo některých

podstatných jmen.
Nepravidelné množné číslo některých podstatných
jmen (child, mouse, man, woman).
Vazba there is/there are; základní předložky místa. My
flat/My house.

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Používá vazbu „there is/are“ při popisu prostředí nebo
obrázku s užitím základních předložek místa.

Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací a tázací.
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Užívá přítomný prostý a průběhový čas a uvědomuje si

rozdílnost použití těchto časů.
Příčestí přítomné … ing – tvoření, nepravidelnosti.
Přítomný průběhový čas - To be + …ing.
Přítomný čas prostý.
Kladná i záporná oznamovací věta, otázka.
Otázky s „who/what/when/where/how/why“.

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře Poskytne o sobě základní informace, které umí zapsat
do formuláře.

Odpovědi na otázky, vyplnění formuláře, vyhledávání
informací.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

    

5.2 Český jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

8 8 8 7 7 0 0 0 0 38
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Český jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je v 1. – 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu český jazyk a 

anglický jazyk. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně 
vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti 
absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních 
kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, kterému umožňují správně vnímat různá 
jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého 
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Název předmětu Český jazyk
poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech 
Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí 
všech vzdělávacích oblastí. 
A) Výchovně vzdělávací cíle: 
 rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané 
 vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se vyjadřovat jen v 
jednoduchých větách 
 číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem 
 znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací 
 číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky 
 vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka  při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že 
se v tomto období vytváří vztah žáků k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova budoucích 
čtenářů
 svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v prvouce, matematice i dalších vyučovacích předmětech 
 pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a sjednocujícího činitele 
národního společenství 
 pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 
 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány v hodinách komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy, 
psaní a čtení a literární výchovy. Výuka probíhá v nedělených třídách. Hlavní důraz je kladen na 
komunikační dovednosti žáků a jejich rozvíjení. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje 
komunikačních kompetencí, vybavuje žáka dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat jazyková 
sdělení, rozumět jim a vhodně se vyjadřovat. Tento obsah je realizován v rámci jazykové výchovy, literární 
výchovy a komunikační a slohové výchovy. Při výuce jsou uplatňovány rozmanité metody práce – nejvíce 
metody aktivizující, slovní, dramatizace, skupinová výuka, apod. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti 
směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k pochopení jazyka jako prostředku 
historického a kulturního vývoje národa, důležitého sjednocujícího činitele národního společenství, dále k 
pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání a rozvíjení pozitivního vztahu k 
mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti. V souvislosti s probíraným učivem jsou do výuky 
zařazována průřezová témata – osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k 
myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a 
mediální výchova. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program 

42

Název předmětu Český jazyk
vzdělávacích oblastí. Výchovné a vzdělávací strategie, které ve vyučovacím předmětu Český jazyk směřují k 
utváření klíčových kompetencí. 

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy • Matematika

• Prvouka
• Anglický jazyk

Kompetence k učení:
• formou skupinové práce vedeme žáky k tvořivému myšlení – zejména v literatuře a slohu 
• pravidelně zařazujeme besedy nad knihou, návštěvu knihovny a referáty
• nabízíme žákům různé projekty – každý učitel individuálně podle probíraných témat
Kompetence komunikativní:
• rozvíjíme schopnost formulovat myšlenky a názory
Kompetence sociální a personální:
• společně pracujeme na příjemné atmosféře ve třídě 
• nabízíme žákům skupinovou práci 
• učíme je respektovat názor učitele a spolužáka
Kompetence pracovní:
• rozvíjíme spoluprací ve skupině, zadáváním individuálních úkolů •
pravidelnými úkoly vytváříme u žáků svědomitost a zodpovědnost 
• vedeme je k udržování pořádku a rozvíjení estetiky prostředí 
Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky kritickému hodnocení komunikačních dovedností ostatních i sebe sama (včetně aspektu 
pozitivního) 
• za tímto účelem aktualizujeme výběr probíraných témat 
Kompetence občanské:
• na základě literární historie pěstujeme u dětí vědomí příslušnosti k vlastnímu národu 
• prostřednictvím práce s literárním textem a slohovými cvičeními učíme děti rozpoznávat netoleranci a 
extremistické projevy

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence digitální:
• vedeme žáky k získávání, vyhledávání, kritickému posuzování a sdílení
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Název předmětu Český jazyk
dat získaných při práci s naučnými texty v encyklopediích

• motivujeme žáky k efektivnímu a smysluplnému využití digitálních
technologií pro usnadnění komunikace a zkvalitnění výsledků práce

Způsob hodnocení žáků Pravidelné písemné ověřování znalostí a dovedností – ověřování probíhá formou pravopisných cvičení, 
diktátů, testů, čtvrtletních písemným prácí – 4x ročně – shrnující učivo mluvnice, projekty, pravidelné 
sledování dětí při práci, jejich zapojování do diskusí a besed

   

Český jazyk 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a
ukončení dialogu.

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

Dodržuje pravidla rozhovoru. Podílí se na vytváření
společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a
splnitelných pravidel a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým.

Mluvený projev - vyjadřování závislé na komunikační
situaci (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz a
různé typy sdělení).

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

Volí vhodné tempo řeči, správně dýchá. Nácvik přiměřeného tempa řeči a dýchání, nácvik
správná výslovnost.

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

Vypráví podle obrázků a podle obrázkové osnovy
jednoduchý příběh.

Vyprávění příběhu, orientace v prostoru, seřazení
obrázků podle dějové posloupnosti.

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

Rozlišuje písmena tiskací a psací, malá a velká, orientuje
se v textu, rozumí čtenému textu.

Čtení - praktické čtení - technika čtení, čtení pozorné.
Naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
ČJL vyjádření kontaktu s partnerem).
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Český jazyk 1. ročník

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

Dodržuje základní hygienické návyky při psaní, zvládá 
techniku psaní.
Ovládá tvary a sklon tahů písma,
poznává písmena abecedy ve vztahu jim odpovídajícím
hláskám.

Písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení při psaní, držení psacího náčiní, hygiena zraku,
zacházení s grafickým materiálem).

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

Rozlišuje hlásky sluchem, užívá správné délky
samohlásek, rozeznává začátek a konec věty.

Zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin, analýza a syntéza slov.

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

Přednáší a čte vhodné literární texty. Dokáže zpaměti
recitovat báseň.

Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes
vhodných literárních textů.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

   

Český jazyk 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
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Český jazyk 2. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

Správně dýchá a volí vhodné tempo řeči v krátkých
mluvených projevech, ovládá techniku čtení, zná
orientační prvky v textu.

Čtení - praktické čtení – technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu.
Naslouchání - věcné naslouchání (pozorné,
soustředěné). Rozvíjení znělého hlasu. Procvičování
čteného projevu.

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

Volí vhodné komunikační prostředky a výrazy. Mluvený projev - základy techniky mluveného projevu
– dýchání, tvoření hlasu, výslovnost. Výběr vhodných
komunikačních prostředků a výrazů, zdvořilostní
obraty – komunikační žánry: oslovení, pozdrav,
poděkování, omluva.

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

Správně používá slovní přízvuk a vhodnou intonaci. Cvičení na správnou výslovnost Jazykolamy. Nácvik
tempa řeči a intonace.

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

Správně a přesně se vyjadřuje. Zvládá prosociální
chování: pomoc v běžných školních situacích, vyjádření
soucitu, zájem o spolužáky.

Základy neverbální komunikace – seznámení se s
mimojazykovými prostředky řeči – mimika, gesta.

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

Samostatně vypravuje příběhy na základě vlastního
prožitku.

Vypravování.

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

Umí napsat správný tvar všech písmen české abecedy a
číslic. Dbá na úpravu v sešitě.

Automatizace psacího pohybu. Odstraňování
individuálních nedostatků písemného projevu.
Procvičování psaného projevu. Procvičování tiskací i
psací podoby písma.

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

Ovládá třídění slov podle jejich významu. Vyhledává
slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná,
synonyma a slova mnohoznačná. Řadí slova podle
abecedy. Rozlišuje pojmy – slovo, slabika, hláska,
písmeno.

Slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
synonyma, homonyma. Nauka o slově. Abeceda.
Hláskosloví (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky a
slabikotvorné r, l, m).

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

Umí tvořit jednoduchá souvětí za pomoci vhodných
spojek.

Věta - jednotka jazykového projevu. Spojky.
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Český jazyk 2. ročník

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky

Určuje druhy vět podle postoje mluvčího, používá
správnou intonaci.

Druhy vět podle postoje mluvčího (věta oznamovací,
tázací, rozkazovací, přací).

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování

Odůvodňuje a píše správně i, í/y, ý po tvrdých a
měkkých souhláskách. Píše správně slabiky s -ě. Odlišuje
výslovnost a psaní párových souhlásek ve slovech. Užívá
velká písmena ve vlastních jménech a na začátku vět.
Osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek.
(Vyjmenovaná slova až ve 3.ročníku).

Psaní y/ý po tvrdých souhláskách. Psaní i/í po měkkých
souhláskách. Písmeno ě: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
Souhlásky znělé a neznělé p-b, d-t, ť-ď, v-f, z-s, ž-š, h-
ch. Vlastní jména.

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

Čte text dle svých schopností. Přednáší zpaměti text
přiměřený věku.

Zážitkové čtení a naslouchání. Líčení atmosféry
příběhu. Volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu.

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu Umí reprodukovat text a vyjádřit své pocity z
přečteného.

Reprodukce textu (vyjádření pocitu spokojenosti,
radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu).

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

Rozlišuje poezii a prózu. Přednes básně nebo úryvku prózy. Základní literární
pojmy – literární druhy a žánry (rozpočitadlo,
hádanka, báseň pohádka).

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

Jednoduše dramatizuje pohádku, báseň. Dramatizace pohádky, povídky, básně.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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Český jazyk 2. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

   

Český jazyk 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

Čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti.

Čtení pozorné, plynulé. Čtení jako zdroj informací.

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

Čte s porozuměním, naslouchá mluvenému projevu a
reaguje otázkami.

Čtení vyhledávací. Klíčová slova.

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

Spisovně se vyjadřuje ve větách. Rozlišuje spisovný a
nespisovný jazyk. Využívá základní komunikační
dovednosti – představení se, vytvoření základních
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená¨
komunikace. Využívá možnosti nonverbální
komunikace. Vyjadřuje a usměrňuje základní city, pocity
spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav, hněvu.

Prosba, otázka, pozdrav, poděkování, omluva. Postoje
těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky.

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

Napíše jednoduché sdělení. Plynulý a úhledný písemný projev. Písemný projev –
zacházení s grafickým materiálem, technika psaní
(úhledný, čitelný a přehledný písemný projev).

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

Umí popsat předmět. Popis. Slohová osnova.

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

Umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici. Přání. Dopis.
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Český jazyk 3. ročník

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

Rozumí významu slov. Porovná významy slov a rozpozná
slova příbuzná. Třídí slova podle významu.

Slohová osnova. Nauka o slově.

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

Poznává slovní druhy. Třídí slovní druhy na ohebné a
neohebné. Určí slovní druhy.

Slovní druhy.
Ohebné a neohebné slovní druhy.

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Pozná předložky a umí je napsat s podstatným jménem.
Pozná podstatné jméno - umí určit rod, číslo, pád .Pozná
sloveso.

Mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo,
pád).

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

Ovládá souvislý mluvený projev a užívá správné
gramatické tvary slov.

Tvarosloví. Souvislý mluvený projev. Modulace
souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk).Dialog.

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování

Ovládá pravopis po tvrdých, měkkých a obojetných
souhláskách.

Vyjmenovaná slova. Pravopis – lexikální (měkké, tvrdé 
souhlásky a
vyjmenovaná slova).

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování

Píše správně skupiny dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě a slova s
ú/ů.

Skupiny dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě.

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování

Rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova. Znělé a neznělé souhlásky.

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 

Odůvodňuje a píše správně velká písmena v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování. Rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je

Velká písmena u vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování.
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– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování

píše.

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

Určí základní skladební dvojici a vytvoří souvětí. Větná skladba. Věta jednoduchá a souvětí. Základní
skladební dvojice. Spojovací výrazy, spojky.

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu Umí vyjádřit své pocity z přečteného. Využívá četbu jako
zdroj poznatků.

Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu.
Vlastní výtvarný doprovod. Zážitkové čtení a
naslouchání.

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

Rozlišuje prózu a poezii. Zná základní literární pojmy. Poezie: báseň, rým, sloka, verš, rým, přednes, básník.
Próza: pohádka, povídka, bajka, postava, děj,
prostředí, spisovatel.

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

Reprodukuje text, jednoduše dramatizuje pohádku,
povídku a báseň.

Tvořivé činnosti s literárním textem.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

   

Český jazyk 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová

Pozná slova jednoznačná a mnohoznačná. Používá
synonyma a slova protikladná. Pozná slova citově
zabarvená.

Nauka o slově. Význam slova, slova jednoznačná,
mnohoznačná, synonyma a antonyma, slova citově
zabarvená, homonyma.

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

Najde ve slově kořen, příponu a předponu. Rozlišuje
pravopis předložek a předpon. Pozná pravopis předpon
roz-, bez-, vz-, a předložky bez. Seznámí se s
předponami ob-, v-, a pravopisem skupin bě/bje, vě/vje,
pě. Pozná případy, kdy dochází při spojování předpony s
kořenem ke zdvojení souhlásek.

Stavba slova – kořen, část předponová, část
příponová, koncovka. Rozdíl v pravopise mezi
předponou a příponou. Pravopis předpon roz-, bez-,
vz-. Pravopis skupin bě/bje, vě/vje.

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

Zopakuje si pravopis vyjmenovaných slov a slov k nim 
příbuzným.

Vyjmenovaná slova.

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

Rozezná slovní druhy, slova ohebná a neohebná. Slovní druhy.

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

Umí určit u podstatných jmen rod a číslo. Zopakuje si
pádové otázky.

Morfologický pravopis – koncovky podstatných jmen.

Morfologický pravopis – koncovky podstatných jmen.ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

Umí skloňovat podstatná jména rodu středního podle
vzorů město, moře, kuře, stavení. Skloňování podstatných jmen rodu středního, vzory 

město, moře, kuře, stavení.
Morfologický pravopis – koncovky podstatných jmen.

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

Umí skloňovat podstatná jména rodu ženského podle
vzorů žena, růže, píseň, kost.

Skloňování podstatných jmen rodu ženského, vzory 
žena, růže, píseň, kost
Morfologický pravopis – koncovky podstatných jmen

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

Zná skloňování podstatných jmen rodu mužského podle
vzorů pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.

Skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzory –
pán, hrad, muž, stroj, soudce, předseda. Podstatná
jména rodu mužského – životná a neživotná.
Morfologický pravopis – koncovky podstatných jmen.

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a Rozlišuje podstatná jména rodu mužského životná a Morfologický pravopis – koncovky podstatných jmen.
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využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

neživotná.

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

Rozezná u sloves tvar určitý a neurčitý. Umí určit
jednoduché a složené tvary sloves. Pozná zvratná
slovesa. Umí časovat slovesa v čase přítomném a
budoucím. Umí používat tvary slovesa v minulém čase.

Slovesa. Časování sloves v čase minulém.

Stavba věty.
Věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice.

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

Rozezná větu jednoduchou a souvětí. Umí naznačit
souvětí pomocí větného vzorce.

Věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice.
Základy syntaktického pravopisu, shoda přísudku s
podmětem.

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

Umí najít ve větě podmět a přísudek. Věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice.
Základy syntaktického pravopisu, shoda přísudku s
podmětem.

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

Umí používat koncovky v příčestí minulém u podmětu 
rodu středního.

Podmět rodu středního.

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

Používá správnou koncovku v příčestí v případě, kdy je
podmět v rodě ženském.

Podmět rodu ženského.

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

Rozezná rozdíl mezi podmětem rodu životného a
neživotného v rodě mužském a použije v příčestí
správnou koncovku.

Podmět rodu mužského.

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

Rozezná přímou a nepřímou řeč. Pozná větu uvozovací. Přímá a nepřímá řeč. Komunikační a slohová výchova.

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

Umí rozčlenit souvislý text na odstavce. Členění textu – znalost orientačních prvků v textu.

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

Umí popsat svůj pokoj, byt, dům. Popis – dům, pokoj.

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

Dokáže popsat kamaráda. Popis osoby.

Vyprávění – dialog na základě obrazového materiálu,
písemný projev.

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

Sestaví jednoduché vyprávění podle osnovy. Napíše
podle osnovy dopis.

Psaní dopisu – formální úprava textu, psaní adresy,
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blahopřání, pozdrav z prázdnin.
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku

Dodržuje zásady komunikace, omluví se. Rozhovory, omluva – základní komunikační pravidla –
oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování.

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

Sestaví krátký telefonický rozhovor. Telefonické a písemné vzkazy.

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

Popíše výrobu jednoduchého výrobku. Popis pracovního postupu.

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

Čte plynule a správně. Čte s porozuměním. Využívá
poznatků z četby při dalších činnostech ve škole.

Čtení textu v čítance – technika čtení. Reprodukce
přečteného textu.

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

Vyhledává informace v dětských encyklopediích. Dětské encyklopedie. Věcné čtení – čtení jako zdroj
informací, čtení vyhledávací.

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

Reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace,
eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá
položit vhodnou otázku.

Základy neverbální komunikace – postoj těla, mimika,
zrakový kontakt, gesta, podání ruky. Mimojazykové
prostředky řeči. Základy asertivního chování –
iniciativa ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak
vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi
vrstevníky, zpracování neúspěchu.

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

Iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže
rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje
asertivně. Odmítne nabídku k podvodu, krádeži,
pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu
zneužívání.

Základní komunikační dovednosti- představení se,
vytvoření zákl. komunikačních pravidel kolektivu,
zdvořilost, otevřená komunikace, prosba, otázka,
pozdrav, poděkování, omluva.

Zážitkové čtení a naslouchání. Volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod.

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

Umí vyjádřit své poznatky z četby, poslechu, divadelního
představení.

Komunikace citů – identifikace, vyjadřování a
usměrňování základních citů, pocity radosti,
spokojenosti, sympatie, smutku, obav a hněvu.

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

Rozumí základním literárním pojmům jako je bajka,
pověst…. Zná rozdíl mezi pověstí a pohádkou.

Bajka, pohádka a pověst.

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné Umí rozlišit slova spisovná a nespisovná. Nauka o slově. Význam slova, slova jednoznačná,
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mnohoznačná, synonyma a antonyma, slova citově
zabarvená, homonyma.

tvary

Rozhovory, omluva – základní komunikační pravidla –
oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

   

Český jazyk 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas

Čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého
přednesu.

Čtení pozorné a plynulé.

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

Třídí získané informace, vybírá klíčová slova. Vyhledává
v abecedním seznamu.

Znalost orientačních prvků v textu, klíčová slova.

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

Uvědomuje si nebezpečí zprostředkovaná reklamou. Věcné naslouchání (pozorné soustředěné aktivní –
zaznamenat slyšené, reagovat otázkami).

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

Recituje básně (přiměřené věku). Dokáže zdramatizovat
vhodný text.

Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace.

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

Sestaví osnovu k popisu a vyprávění. Podle osnovy se
jasně a srozumitelně vyjadřuje. Zachovává posloupnost
děje a hlavní linii příběhu. Umí užít přímou řeč ve
vypravování.

Žánry písemného projevu (pozdrav z prázdnin,
vypravování, adresa, blahopřání, omluvenka,
oznámení, popis), jednoduché tiskopisy (přihláška,
dotazník).

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

Vyjadřuje se v jednoduchých formách společenského
styku.

Komunikační žánry – pozdrav, oslovení, omluva,
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení.

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry

Napíše dopis, příspěvek do časopisu, pozvánku,
oznámení, inzerát.

Základní literární pojmy (pohádka, pověst, bajka,
dobrodružná četba, comics, báseň, rým, verš, sloka,
hádanka, říkanka, přirovnání, povídka).

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

Rozpozná umělecké vybrané žánry – pohádka, pověst,
bajka, dobrodružná četba, comics při jednoduchém
rozboru literárních textů používá elementární literární
pojmy. Zná pojmy rým, verš, sloka.

Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu.

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

Porozumí přiměřeně náročnému textu a reprodukuje 
ho. Tvoří vlastní text.

Slovní druhy.
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Český jazyk 5. ročník

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

Slovní druhy.ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

Určí všechny slovní druhy. Určí rod, číslo, pád, vzor
podstatných jmen. Podstatná jména skloňuje podle
vzorů.

Podstatná jména.

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

Určí druhy příd. jmen. Přídavná jména.

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

Pozná základní druhy zájmen a číslovek. Skloňování
zájmena já, seznámení.

Zájmena, číslovky.

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

Časuje slovesa ve všech časech v oznamovacím
způsobu. Pozná všechny slovesné způsoby. Pozná
zvratné sloveso. Rozlišuje jednoduché a složené
slovesné tvary. Zná pojem příčestí minulé a umí ho
vytvořit.

Slovesa. Tvary sloves.

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

Pozná podmět a přísudek. Rozlišuje podmět holý,
rozvitý, několikanásobný.

Větná skladba, základní skladební dvojice.

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

Užívá shodu přísudku s podmětem. Syntaktický pravopis – shoda přísudku s podmětem.

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

Zná gramatiku měkkých, tvrdých a přivlastňovacích
přídavných jmen.

Vzory podstatných a přídavných jmen – koncovky
podstatných a přídavných jmen. Základy
morfologického pravopisu.

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu

Pozná spojky (spojovací výrazy) v souvětí. Spojky, spojovací výrazy.

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

Porovnává názory. Základní techniky mluveného projevu (dýchání,
tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na
komunikační situaci.

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost Porozumí přiměřeně náročné promluvě. Praktické naslouchání – zdvořilé vyjádření kontaktu s
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jednoduchého sdělení partnerem.
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

Rozezná větu jednoduchou a souvětí. Věta jednoduchá a souvětí.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

    

5.3 Matematika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

4 5 6 5 5 0 0 0 0 25
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Mezi výchovně vzdělávací cíle matematiky patří osvojování základních matematických pojmů na základě 
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Název předmětu Matematika
aktivních činností každého žáka, je kladen důraz na porozumění základním pojmům matematiky a jejich 
vzájemným vztahům. Posiluje u žáka schopnost logicky myslet, hledat nejvhodnější metody a postupy při 
řešení úlohy. Důležitou součástí matematického vzdělání je osvojení rýsovacích technik, které vedou žáka k 
pečlivosti a přesnosti. Neopomenutelnou složkou je také osvojení práce s počítačem tak, aby nabytých 
znalostí dokázali žáci využít ve svém každodenním životě. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, 
schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé situace. Matematika je rozdělena do čtyř základních 
tematických okruhů: 
• Čísla a početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování, zlomky, desetinná čísla atd.) 
• Číslo a proměnná (rovnice atd.) 
• Závislosti, vztahy a práce s daty (diagramy, tabulky, grafy atd.) 
• Geometrie v rovině a v prostoru (rovinné útvary a tělesa, sítě, úhly atd.) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

• osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných 
jevů, poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností určování a zařazování 
pojmů 
• vytváření zásoby matematických nástrojů 
• rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (činnostmi, kterými se žák učí poznávat a nalézat 
situace, v nichž se může orientovat prostřednictvím matematického popisu 
• rozvíjení zkušenosti s řešením úloh a problémů, poznávání možností matematiky a uvědomování si 
skutečnosti, že k výsledku lze dojít různými postupy 
• provádění rozboru problémů a vytváření plánu řešení, odhadování výsledků, volbu správného postupu 
pro řešení, jeho realizaci vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému 
zpřesňování vyjadřování a zdokonalování grafického projevu, porozumění matematickým termínům a 
symbolice a komunikaci na odpovídající úrovni (formulování nebo přijímání matematických poznatků nebo 
problémů a způsobu jejich řešení. 
• rozvíjení logického myšlení a úsudku, zdůvodňování matematických postupů, vytváření hypotéz na 
základě zkušenosti nebo pokusu a jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Mezipředmětové vztahy • Prvouka

• Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení:
• klademe důraz na aplikace, deduktivní a induktivní postupy, vedeme tak žáky k propojení mechanicky 
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Název předmětu Matematika
zvládnutých poznatků a postupů s postupy pro objevování nových cest a k odvozování a zdůvodňování 
nových vlastností 
• klademe důraz na mezipředmětové vztahy
Kompetence k řešení problémů:
• klademe důraz na aplikace, deduktivní a induktivní postupy, vedeme tak žáky k propojení mechanicky 
zvládnutých poznatků a postupů s postupy pro objevování nových cest a k odvozování a zdůvodňování 
nových vlastností 
• klademe důraz na mezipředmětové vztahy 
• nabádáme k řešení matematických soutěží (Matematický klokan) • pracujeme s chybou a vedeme žáka k 
věcné argumentaci svých myšlenek (netradiční úlohy, matematické hry) 
• zařazujeme praktické projekty
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k rozborům, hledání možností, prezentacím vlastního postupu a výsledku práce 
• klademe důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací jak v písemném, 
tak v mluveném projevu, klademe důraz na respekt k práci druhého 
• dáváme žákům příležitost prezentovat data pomocí grafů, tabulek, diagramů a číst z nich požadované 
informace 
• při skupinové práci žáci pozorně naslouchají, argumentují, obhajují svůj postup 
• pomáháme žákům formulovat otázky, objasňovat nejasnosti 
Kompetence sociální a personální:
• organizujeme práci žáků ve skupinách 
• klademe důraz na respekt k práci druhého 
• při řešení úloh rozvíjíme důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti žáků
Kompetence pracovní:

• pomáháme žákům poznávat a rozvíjet schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti 
a dovednosti při profesní orientaci

• udržujeme v hodinách matematiky pracovní atmosféru, netolerujeme pasivitu žáků

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence digitální:
• vedeme žáky k využívání digitálních technologií tak, aby si usnadnili

práci, zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnili či zjednodušili své
pracovní postupy a zkvalitnili výsledky své práce



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program 

59

Název předmětu Matematika
Způsob hodnocení žáků Pravidelné ověřování znalostí a dovedností – testy, ústní zkoušení, kontrolní písemná práce – 4x ročně, 

průběžné hodnocení znalostí - nejméně 3 známky za pololetí, pravidelné sledování dětí při práci a jejich 
aktivní zapojování do vzdělávacího procesu.

   

Matematika 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

Počítá předměty v oboru 0-20. Vytváří soubory s daným
počtem prvků. Rozpoznává a čte přirozená čísla. Užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. Manipuluje s
předměty.

Přirozená čísla a nula (0-20). Třídění do skupin podle
různých kritérií (barva, velikost, vlastnost, počet...).
Tvoření dvojic, vyvození vztahů < , > , =, porovnávání
čísel :, < , > , =, přiřazování počtu prvku k číslu.

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

Provádí jednoduché početní operace s přirozenými čísly
0 - 20.

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0-20 ( bez přechodu
přes desítku), rozklady čísel.

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

Orientuje se v číselné řadě 0-20. Doplňuje posloupnosti
čísel. Orientuje se na číselné ose 0-20.

Číslice 0-9. Číselná řada: 0-20. Orientace na číselné
ose. Pojmy: před, za, hned před, hned za.

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

Aplikuje a modeluje početní operace ve slovních
úlohách. Řeší slovní úlohy pomocí osvojených početních
operací.

Řešení a vytváření slovních úloh, využití vztahů o
několik více, o několik méně.

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

Řeší jednoduché příklady z běžného života (využití
matematiky v praxi).

Závislosti a jejich vlastnosti. Finanční gramotnost.
Seznámení s jednotkami (m, kg, l).

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

Rozezná a pojmenuje základní geometrické tvary. Geometrické tvary v rovině (čtverec, kruh, obdélník,
trojúhelník).

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

Osvojuje si základy pozitivního hodnocení. Sebehodnocení, pozitivní hodnocení druhých.
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Matematika 1. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

   

Matematika 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Číselný obor 0 – 100.M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 

číselné ose
Orientuje se na číselné ose.

Číselná řada 0-100. Čtení a zápis čísel do 100.
Vztahy < , > , = v oboru čísel do 100.
Rozklady čísel. Zápis čísel v desítkové soustavě.
Sčítání a odčítání v oboru 0-100.
Násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Automatizace násobení a dělení.

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

Sčítá a odčítá v oboru 0-100. Násobí a dělí v oboru malé
násobilky. Provádí jednoduché početní operace s
přirozenými čísly.

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0-100 s přechodem
přes desítku.

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

Aplikuje a modeluje početní operace ve slovních
úlohách. Osvojí si základy pozitivního hodnocení.
Využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolu.

Slovní úlohy ze života a z vlastní zkušenosti řešené
pomocí osvojených početních operací. Vztahy n- krát
více, n- krát méně.

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

Dokáže vyřešit jednoduché příklady z běžného života
(využití matematiky v praxi).

Finanční gramotnost- modelové situace.

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 

Využívá čtvercovou síť při rýsování základních
geometrických tvarů. Umí rozlišit a pojmenovat základní

Bod, přímka, lomená čára, polopřímka, úsečka,
čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.
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Matematika 2. ročník

realitě jejich reprezentaci útvary v rovině. Geometrické tvary.
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

Porovnává velikosti geometrických útvarů. Odhaduje a
měří délku úsečky. Pozná a ve čtvercové síti narýsuje
rovnoběžky a kolmice.

Jednotky délky (m, cm, mm), měření. Rýsování úseček
a jejich měření. Vzájemná poloha dvou přímek v
rovině (rovnoběžné, různoběžné, kolmé).
Sčítání a odčítání v oboru 0-100.M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 

čísel
Pracuje se stovkovou tabulkou a tabulkou násobení.

Násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Automatizace násobení a dělení.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

   

Matematika 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

Číselný obor 0 – 1000.

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Počítá po stovkách, desítkách i jednotkách.

Číselná řada.

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Čte a zapisuje trojciferná čísla. Zápis čísel.

Číselná osa. Zaokrouhlování na stovky a desítky.M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

Znázorní trojciferná čísla na číselné ose.
Rozklad v desítkové soustavě.
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M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Porovnává čísla. Porovnávání čísel.

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

Sčítá a odčítá násobky sta bez přechodu i s přechodem. Součet a rozdíl zpaměti.

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

Pamětně sčítá, odčítá bez přechodu i s přechodem. Písemné algoritmy sčítání a odčítání.

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

Písemně sčítá a odčítá a provádí kontrolu. Odhad a kontrola.

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

Pamětně násobí a dělí v oblasti malé násobilky. Násobilka 0 –10. Dělení v oboru násobilek.

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

Násobí a dělí mimo obor násobilek do 1000. Násobení a dělení mimo obor do 1000. Písemné
násobení dvouciferného čísla jednociferným mimo
obor násobilek.

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

Dělí se zbytkem. Dělení se zbytkem.

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

Respektuje pořadí početních operací. Přednost matematických operací.

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

Používá závorky. Užití závorek.

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

Řeší a vytváří slovní úlohy. Řeší složené slovní úkoly. Slovní úlohy se dvěma početními výkony.

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

Orientuje se v čase, převádí jednotky času. Jednotky času a jejich převody.

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

Popisuje jednoduché závislosti z běžného života. Závislosti a jejich vlastnosti.

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

Doplní řadu čísel, chápe tabulku a schéma a doplní do
nich příslušné informace.

Číselné řady, tabulky závislostí.

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

Rýsuje přímku, polopřímku a úsečku, kružnici, kruh,
vymodeluje a popíše trojúhelník, čtverec, obdélník,
čtyřúhelník; pozná jednoduchá tělesa ve svém okolí.
Pozná a ve čtvercové síti narýsuje rovnoběžky,
různoběžky a kolmice.

Rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník,
čtyřúhelník. Kružnice a kruh. Přímka, polopřímka,
úsečka. Vzájemná poloha dvou přímek.
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M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

Najde a označí průsečík. Průsečík.

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

Změří úsečku na mm, odhaduje a porovnává délky 
úseček.

Měření a porovnávání úseček.

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

Rozezná a dokreslí jednoduché souměrné útvary ve
čtvercové síti.

Osově souměrné útvary.

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

Převádí jednotky délky. Jednotky délky a jejich převody.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

   

Matematika 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Číselný obor do 1 000 000.M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 

přirozených čísel
Počítá po statisících, desetitisících.

Posloupnost přirozených čísel do 1 000 000.
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

Čte a zapisuje číslo. Zápis čísel v desítkové soustavě.
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M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

Porovnává čísla do jednoho milionu. Porovnávání čísel do 1 000 000.

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

Vyhledává číslo na číselné ose. Číselná osa.

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

Zaokrouhluje na miliony, statisíce, desetitisíce, stovky,
desítky.

Zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce,
sta a desítky.

Sčítání a odčítání čísel v daném oboru zpaměti a
písemně.

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Sčítá i odčítá v daném oboru zpaměti i písemně, využívá
při tom komutativnost i asociativnost.

Vlastnosti početních operací.
Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem.M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 

komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
Násobí písemně jednociferným i dvojciferným číslem,
využívá při tom komutativnost i asociativnost. Písemné násobení jednociferným a dvojciferným

číslem.
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Dělí písemně jednociferným dělitelem. Písemné dělení jednociferným dělitelem.

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

Řeší jednoduché slovní úkoly. Řeší slovní úlohy se vztahy
o n více, o n méně, n krát více, n krát méně.

Písemné úlohy na vztahy o n více, n krát méně.

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

Umí řešit závorky. Závorky – správné pořadí početních výkonů.

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

Vyznačuje jednoduché části celku. Zlomky. Pojmy čitatel jmenovatel, zlomková čára.

Zlomky. Pojmy čitatel jmenovatel, zlomková čára.M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku

Používá zápis ve formě zlomku.
Celek, část, zlomek. Vyjádření celku, jeho poloviny,
čtvrtiny, třetiny, desetiny.

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

Zlomky se stejným jmenovatelem porovná, sčítá a
odčítá v oboru kladných čísel.

Porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným
jmenovatelem.

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

Sbírá a vyhledává data, třídí, zapisuje do tabulky,
sestavuje jednoduché diagramy.

Přímá a nepřímá úměrnost, jednoduché závislosti,
M diagramy, grafy, tabulky.

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice Rýsuje základní rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, Konstrukce čtverce, trojúhelníku a obdélníku.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program 

65

Matematika 4. ročník

Kružnice. Mnohoúhelník. Jednoduché konstrukční
úlohy.

obdélník, kružnici).

Rovnoběžky. Různoběžky. Kolmice.
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

Určí délku lomené čáry, určí grafický součet, rozdíl a
násobek úsečky. Rýsuje rovnoběžku a různoběžku,
kolmici, vyznačí průsečík.

Obvod rovinných obrazců.

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

Vypočítá obsah čtverce a obdélníku. Zná základní
jednotky obsahu.

Obsah čtverce a obdélníku. Jednotky obsahu.

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

Ve čtvercové síti dokreslí jednoduchý osově souměrný
útvar, rozpozná jednoduché osově souměrné útvary a
určí osu souměrnosti.

Osová souměrnost – jednoduché útvary.

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

Řeší nestandardní slovní úlohy. Nestandardní slovní úlohy. Magické čtverce. Číselné a
obrázkové řady. Prostorová představivost.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

   

Matematika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

Umí zapsat a přečíst čísla do 1000 000. Orientuje se na
číselné ose v oboru do milionu. Provádí číselný odhad a
kontrolu výsledku.

Počítání do 1 000 000.

Počítání do 1 000 000.M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

Umí zaokrouhlovat přirozená čísla.
Zaokrouhlování čísel do 1 000 000.

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

Umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do milionu,
využívá při tom komutativnost a asociativnost.

Procvičování sčítání a odčítání.

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

Správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při
sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel.

Procvičování sčítání a odčítání.

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Využívá výhodného sdružování čísel při sčítání několika
sčítanců bez závorek.

Počítání do 1 000 000.

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

Umí násobit deseti, stem, tisícem. Násobí písemně
trojciferným čin. Dělí jednociferným i dvojciferným
dělitelem.

Procvičování násobení a dělení.

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

Dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru
přirozených čísel.

Procvičování násobení a dělení.

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

Řeší slovní úlohy v oboru do milionu. Slovní úlohy s využitím všech probraných
matematických operací.

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

Porozumí textu úlohy (rozlišuje informace důležité pro
řešení úlohy). Vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a
vztahy. Přiřadí úloze správné matematické vyjádření s
využitím osvojených početních operací. Volí vhodné
postupy pro řešení úlohy. Vyhodnotí výsledek úlohy.
Zformuluje odpověď k získanému výsledku. Přiřadí k
zadanému jednoduchému matematickému vyjádření
smysluplnou slovní úlohu (situaci ze života). Utvoří
slovní úlohu k matematickému vyjádření.

Slovní úlohy s využitím všech probraných
matematických operací.
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M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

Zná římské číslice I až X, L, C, D, M. Umí přečíst číslo
kapitoly a letopočet.

Římské číslice.

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

Pozná, přečte, zapíše a vyznačí na číselné ose desetinné
číslo. Umí porovnat desetinná čísla. Umí sčítat, odčítat,
dělit a násobit desetinná čísla. Umí zaokrouhlovat
desetinná čís.

Desetinná čísla. Počítání s desetinnými čísly.
Zaokrouhlování desetinných čísel.

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose

Přečte a vyznačí na číselné ose celé záporné číslo. Celá čísla. Celá záporná čísla, jejich čtení a vyznačení
na číselné ose.

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Převádí jednotky času, objemu, délky, hmotnosti. Jednotky délky, hmotnosti, času.
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Vyhledává, sbírá a třídí data. Čte a sestavuje

jednoduché tabulky a diagramy. Umí vyhledávat údaje v
jízdním řádu a řešit slovní úlohy s časovými údaji.
Vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data a
porozumí vztahům mezi nimi (nejmenší, největší
hodnota apod.). Používá údaje z různých typů diagramů
(sloupcový a kruhový diagram bez použití %). Používá
jednoduchých převodů jednotek času při práci s daty v
jízdních řádech.

Závislosti, vztahy a práce s daty. Tabulky a diagramy
závislostí. Jízdní řády.

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

Provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření
teploty, průjezd aut za daný časový limit apod.). Vybírá
a porovnává ze zadání úlohy data podle daného kritéria.
Posuzuje reálnost vyhledaných údajů. Doplní údaje do
připravené tabulky nebo diagramu. Vytvoří na základě
jednoduchého textu tabulku, sloupcový diagram.

Jednoduchá pozorování a jejich zápis.

Geometrie v rovině a v prostoru. Základní rovinné
obrazce a jejich popis.

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

Graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky. Určí délku
lomené čáry graficky i měřením. Převádí jednotky délky
(mm, cm, dm, m, km). Úsečky – měření, porovnávání, grafický součet, rozdíl

a násobek. Jednotky délky a jejich převody.
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

Narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí
daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou.

Rovnoběžky a kolmice k dané přímce, vedené daným
bodem.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program 

68

Matematika 5. ročník

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

Umí sestrojit obecný, pravoúhlý, rovnoramenný a
rovnostranný trojúhelník.

Jednoduché konstrukční úlohy v rovině.

Jednoduché konstrukční úlohy v rovině.
Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky.
Kružnice a kruh. Vzájemná poloha dvou kružnic.
Souřadnice bodů.
Tělesa - určení povrchu. Kvádr, krychle, jehlan, koule,
kužel, válec.

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

Narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce
rovnoběžek a kolmic. Popíše vzájemnou polohu dvou
kružnic. S pomocí čtvercové sítě nebo měřením určí
obvod rovinného útvaru (trojúhelníku, čtyřúhelníku,
mnohoúhelníku). Porovnává obvody rovinných útvarů.
Rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru. Dodržuje
zásady rýsování. Dbá na přesnost a čistotu rýsování.
Najde souřadnice daného bodu v rovině. Využije
znalosti základních rovinných útvarů k popisu a
modelování základních útvarů v prostoru.

Obsah obrazců složených ze čtverců, obdélníků a
trojúhelníků ve čtvercové síti.

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

Určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru,
který lze složit ze čtverců, obdélníků a trojúhelníků.
Porovnává pomocí čtvercové sítě obsahy rovinných
útvarů. Používá základní jednotky obsahu (cm2, m2,
km2) bez vzájemného převádění.

Jednotky obsahu.

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

Pozná osově souměrné útvary (i v reálném životě). Osově souměrné útvary. Osy souměrnosti rovinných
útvarů.

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

Určí překládáním papíru osu souměrnosti útvaru.
Vytvoří ve čtvercové síti osově souměrný útvar podle
osy v lince mřížky.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet
dluhy.

Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka
jako správce peněz, úspory, půjčky.

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

Zná pojem zlomek. Pozná a dokáže vyznačit polovinu,
třetinu, čtvrtinu. Zlomky se stejnými jmenovateli

Zlomky.
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Matematika 5. ročník

porovná, sčítá a odčítá v oboru kladných čísel.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

    

5.4 Informatika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Informatika
Oblast Informatika
Charakteristika předmětu Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. 

Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a 
modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé 
učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu 
kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou. Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova 
informatického myšlení s jeho
složkami abstrakce, algoritmizace a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s 
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Název předmětu Informatika
aplikacemi vnímáme jako prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač 
funguje, jak reprezentuje data různého typu, jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika 
řeší.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Předmět se vyučuje na 1. stupni ve 4. a 5. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Integrace předmětů • Informatika
Kompetence k učení:

• poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání
moderních informačních a komunikačních technologií

• porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na
médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím

Kompetence k řešení problémů:
• schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci

s počítačem algoritmické myšlení
• porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních

informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných
informací

Kompetence komunikativní:
• využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke

zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce
Kompetence sociální a personální:

•  tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
Kompetence občanské:

• zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům
vyskytujících se na internetu či jiných médiích

Kompetence pracovní:
• šetrné práci s výpočetní technikou

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence digitální:
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Název předmětu Informatika
• pochopení funkce výpočetní techniky 

Způsob hodnocení žáků Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy, 
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání. Není kladen 
naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci.

   

Informatika 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat

piktogramy, emodži

kód
přenos na dálku, šifra
pixel, rastr, rozlišení

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

popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a znázorní ji

tvary, skládání obrazce
piktogramy, emodži
kód
přenos na dálku, šifra
pixel, rastr, rozlišení

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

tvary, skládání obrazce
sestavení programu a oživení robota
ovládání světelného výstupu

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

ovládání motoru
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Informatika 4. ročník

opakování příkazů
ovládání klávesnicí - události
ovládání pomocí senzorů
sestavení programu a oživení robota
ovládání světelného výstupu
ovládání motoru
opakování příkazů
ovládání klávesnicí - události

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

popíše jednoduchý problém

ovládání pomocí senzorů
sestavení programu a oživení robota
ovládání světelného výstupu
ovládání motoru
opakování příkazů
ovládání klávesnicí - události

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

navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešení

ovládání pomocí senzorů
sestavení programu a oživení robota
ovládání světelného výstupu
ovládání motoru
opakování příkazů
ovládání klávesnicí - události

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program, rozpozná opakující se vzory, používá 
opakování a připravené podprogramy

ovládání pomocí senzorů
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

sestavení programu a oživení robota

ovládání světelného výstupu
ovládání motoru
opakování příkazů
ovládání klávesnicí - události

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

ověří správnost jím navrženého postupu či programu, 
najde a opraví v něm případnou chybu

ovládání pomocí senzorů
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

najde a spustí aplikaci digitální zařízení
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Informatika 4. ročník

zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
ovládání myši
kreslení čar, vybarvování
používání ovladačů
ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
kreslení bitmapových obrázků
psaní slov na klávesnici/editace textu
otevírání souborů
ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 
uživatele
propojení technologií, internet
sdílení dat, cloud
technické problémy a přístupy k jejich řešení (hlášení 
dialogových oken)
uživatelské jméno a heslo, osobní údaje

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat

digitální zařízení

zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
kreslení bitmapových obrázků
psaní slov na klávesnici/editace textu
otevírání souborů
ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 
uživatele
propojení technologií, internet
sdílení dat, cloud
technické problémy a přístupy k jejich řešení (hlášení 
dialogových oken)

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

pracuje s daty různého typu

uživatelské jméno a heslo, osobní údaje
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Informatika 4. ročník

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí

propojují digitální zařízení, uvede možná rizika, která s 
takovým propojením souvisejí

propojení technologií, internet

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

dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s 
digitálními technologiemi

ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 
uživatele

   

Informatika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
graf, hledání cestyI-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 

znázorní ji
popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a znázorní ji

schémata, obrázkové modely
graf, hledání cestyI-5-1-03 vyčte informace z daného modelu vyčte informace z daného modelu
schémata, obrázkové modely
příkazy a jejich spojování
opakování příkazů

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

kreslení čar
pohyb a razítkování
ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
vlastní boky a jejich vytváření

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

popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení

kombinace procedur
vlastní boky a jejich vytváření
změna vlastností postavy pomocí příkazu

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program; rozpozná opakující se vzory, používá 
opakování a připravené podprogramy programovací projekt, čtení programu, násobné 

postavy a souběžné reakce
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Informatika 5. ročník

modifikace programu
vlastní boky a jejich vytvářeníI-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 

programu, najde a opraví v něm případnou chybu
ověří správnost jím navrženého postupu či programu, 
najde a opraví v něm případnou chybu pevný počet opakování, ladění a hledání chyb

animace střídáním obrázků
data, druhy dat, doplňování tabulky a datových řad
kritéria kontroly dat, řazení dat v tabulce, vizualizace 
dat v grafu

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

uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu 
mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi 
na základě dat

práce ve sdíleném prostředí/sdílení dat
I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data

pro vymezený problém zaznamenává do existující 
tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data

data, druhy dat, doplňování tabulky a datových řad

animace střídáním obrázků
data, druhy dat, doplňování tabulky a datových řad
kritéria kontroly dat, řazení dat v tabulce, vizualizace 
dat v grafu

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

v systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé 
prvky a vztahy mezi nimi

počítačové sítě a propojení technologie
počítačové sítě a propojení technologieI-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 

která s takovým propojením souvisejí
propojení digitální zařízená, uvede rizika pro 
propojování digitálních zařízení bezdrátové připojení/internet

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

dodržuje bezpečnostní pravidla při práci s digitálním 
zařízením

pravidla bezpečné práce s digitálním zařízením

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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5.5 Prvouka 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Povinný Povinný Povinný    

   

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Žáci se učí pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní 

ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, učí se všímat 
si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, včetně situací ohrožení, 
soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich a chránit je. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je v 1. – 3. ročníku realizována v předmětu Prvouka. Ten vymezuje 
vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a 
dalších témat. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v 
předškolním vzdělávání. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět 
získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší 
modelové situace atd.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy • Matematika

• Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení:
• vedeme žáky k práci s informačními zdroji (práce s textem, vyhledávání informací na internetu, používání 
encyklopedií), prezentaci informací před spolužáky- referáty, motivační a doplňující úkoly 
• umožňujeme vzdělávací příležitosti - terénní vyučování, projekty 
• dbáme na dodržování stanovených či domluvených pravidel, pravidel slušného chování
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Kompetence k řešení problémů:
• volíme úkoly z praktického života, uplatňujeme a používáme rozmanité metody (samostatná práce, práce 
ve dvojicích či menších skupinách) 
• zařazujeme praktické činnosti, tvořivou dramatiku, hraní „rolí“, problémové situace (dopravní výchova, 
zdraví, úrazy a nemoci, mimořádné situace) 
• spolupracujeme s různými institucemi (Lipka apod.)
Kompetence komunikativní:
• zařazujeme diskuse, besedy, vlastní prezentace 
• rozšiřujeme slovní zásobu dětí (popis vlastních zkušeností, rozvoj fantazie, vyhledávání informací)
Kompetence sociální a personální:
• zařazujeme modelové situace (pochopení odlišností mezi lidmi a jejich respektování, vztahů mezi lidmi, 
zásad lidského soužití) 
• učíme děti vlastním příkladem 
Kompetence občanské:
• vedeme žáky k ochraně kulturních a přírodních památek včetně životního prostředí 
• zařazujeme simulace situací, ve kterých žáci vyhodnocují problém a učí se na něj reagovat (první pomoc, 
obhajoba svých práv či práv druhých) 
Kompetence pracovní:
• používáme zážitkové učení, práci s konkrétními věcmi 
• environmentální výchovou podporujeme ekologické cítění dětí 
• podporujeme propojení s praktickým životem 
• vedeme děti k bezpečnému používání nástrojů, pomůcek a aktivnímu přístupu ke zdraví 
• vedeme děti na základě prožitých aktivit k samostatnému rozhodování a zodpovědnosti za své činy 
• zařazujeme pokusy, třídění a srovnávání – praktické hledání shod a rozdílů 
• organizujeme smysluplné exkurze
Kompetence digitální:

• žáci jsou vedeni k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci a 
při učení

• seznamujeme žáky s digitálními technologiemi, pomocí nichž získávají a
učí se zpracovávat získané informace, volí vhodné způsoby získávání
informací, získané informace kriticky posuzuje a sdílí 
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• učíme žáky efektivně využívat digitální zařízení a aplikace pro usnadnění

a zjednodušení práce
Způsob hodnocení žáků Pravidelné ověřování znalostí a dovedností – testy, ústní zkoušení. Kontrolní písemná práce – 4x ročně, 

průběžné hodnocení znalostí - nejméně 3 známky za pololetí, pravidelné sledování dětí při práci a jejich 
aktivní zapojování do vzdělávacího procesu.

   

Prvouka 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Škola:
prostředí školy
naše škola
činnosti ve škole
třída
bezpečná cesta do školy
riziková místa a situace.

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

Osvojí si pravidla chování ve škole.

Domov:
- prostředí domova
- orientace v místě bydliště.
Obec (město), vesnice – rozdíl.
Okolní krajina – místní oblast.
Naše vlast – domov.

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

Podílí se na vytváření společenství třídy a vytváření
pravidel.

Škola:
prostředí školy
naše škola
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činnosti ve škole
třída
bezpečná cesta do školy
riziková místa a situace.

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

Seznámí se se vztahy ve třídě a škole. Škola:
prostředí školy
naše škola
činnosti ve škole
třída
bezpečná cesta do školy
riziková místa a situace.

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků
i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům.

Domov:
- prostředí domova
- orientace v místě bydliště.
Obec (město), vesnice – rozdíl.
Okolní krajina – místní oblast.
Naše vlast – domov.

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

Osvojuje si oslovování křestními jmény. Rodina: postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské mezigenerační vztahy, život a funkce
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání. Soužití
lidí: mezilidské vztahy.

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

Vyjadřuje soucit a zájem o rodinu. Rodina: postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské mezigenerační vztahy, život a funkce
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání. Soužití
lidí: mezilidské vztahy.

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

Vyjadřuje city v jednotlivých situacích. Rodina: postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské mezigenerační vztahy, život a funkce
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání. Soužití
lidí: mezilidské vztahy.

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

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině. Rodina: postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské mezigenerační vztahy, život a funkce
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projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání. Soužití
lidí: mezilidské vztahy.

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

Osvojuje si základní dovednosti pro vytvoření sebeúcty
a úcty k druhým.

Chování lidí: vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové
situace.

Orientuje se v čase, časový řád.ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

Umí se orientovat v čase.
Určování času (hodiny).

Měsíce v roce.ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

Umí vyjmenovat měsíce v roce.
Kalendář.

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

Umí vyjmenovat dny v týdnu. Časový sled událostí (v týdnu).

Denní režim.ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

Pojmenuje části den.
Současnost a minulost v životě: předměty denní
potřeby (režim dne).

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

Seznámí se s tradicí vánočních svátků. Zima: příchod zimy, Mikuláš, hry v zimě, Vánoce, Nový
rok.

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

Seznámí se s tradicí svátků velikonočních. Jaro: květiny, hry na jaře, Velikonoce, zelenina, stromy
a keře, zvířata na statku, domácí mazlíčci.

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

Rozpozná jarní květiny. Pozná části těla květiny.
Pojmenuje druhy zeleniny. Rozlišuje stromy a keře.
Pojmenuje domácí zvířata. Pojmenuje celou zvířecí
rodinu (samec, samice, mládě).Seznámí se se zvířaty,
které lze chovat doma.

Jaro: květiny, hry na jaře, Velikonoce, zelenina, stromy
a keře, zvířata na statku, domácí mazlíčci.
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ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

Získá elementární poznatky o lidském těle. Lidské tělo: stavba těla (lidské tělo, obličej).

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

Uplatňuje základní hygienické návyky. Péče o zdraví: ruce, hygiena, zdravý životní styl (žijeme
zdravě), drobné úrazy a poranění (nemoc, úraz), u
lékaře. Hygiena osobní, intimní a duševní.

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah k
přírodě.

Bezpečné chování v silničním provozu: semafor,
dopravní značky. Přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví: čísla tísňového volání.

Umí rozpoznat barvy světelného semaforu. Pojmenuje

 dopravní značky. Umí pojmenovat dopravní prostředky.

 Zná důležitá čísla tísňového volání (150,155,158). 

Bezpečné chování v silničním provozu: semafor,
dopravní značky. Přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví: čísla tísňového volání.

Zima: příchod zimy, Mikuláš, hry v zimě, Vánoce, Nový
rok.
Jaro: květiny, hry na jaře, Velikonoce, zelenina, stromy
a keře, zvířata na statku, domácí mazlíčci.
Rok a roční období.
Podzim: hry na podzim, zelenina, ovoce, les (jehličnatý
a listnatý), živočichové.
Léto: léto, les v létě, rizika v přírodě (prázdniny),
ohleduplné chování k přírodě, třídíme odpad.
Ohleduplné chování k přírodě.

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

Seznámí se se střídáním ročních období. Pozoruje a
popíše viditelné proměny v přírodě a v jednotlivých
ročních obdobích. Seznámí se se společenstvím les.
Rozpozná základní druhy listnatých i jehličnatých
stromů. Pojmenuje druhy zeleniny. Pojmenuje podzim,
ovoce.

Rizika v přírodě: rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi.

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 

Seznámí se s rizikem v přírodě. Ví, jak chránit své zdraví.
Ví, jak se chovat k přírodě. Seznámí se tříděním
odpadu.

Rok a roční období.
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neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

   

Prvouka 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Orientuje se ve škole a okolí. Škola: Rozvrh hodin. Třída. Pravidla. Okolí školy. Naše

vlast: Státní symboly.
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

Rozliší příbuzenské vztahy. Projevuje radost ze zdařilých
akcí. Pojmenuje místo, kde žije.

Rodina: Práce fyzická a duševní, zaměstnání. Soužití
lidí: komunikace. Chování lidí: rizikové chování,
předcházení konfliktů.
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nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

Pozná různé druhy zaměstnání a řemesel. Právo a spravedlnost: práva a povinnosti žáků školy.

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

Umí se orientovat v čase. Současnost a minulost v našem životě: proměny
způsobu života.

Rostliny, houby a živočichové: znaky života, životní
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam
v přírodě a pro člověka.
Rovnováha v přírodě: význam, vzájemné vztahy mezi
organismy, základní společenstva. Ohleduplné chování
k přírodě a ochrana přírody: odpovědnost lidí, ochrana
a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a
živočichů.
Rizika v přírodě: rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi.

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

Poznává změny přírody na podzim. Pozná změny přírody
v zimě. Pozná změny v zimní přírodě. Seznámí se se
změnami přírody na jaře. Popíše proměny jara. Pozná a
určí léčivé byliny.

Podzim: stálí a stěhovaví ptáci, keře, houby, význam
lesa. Zima: živočichové v zimě. Jaro: zahrada na jaře,
ptáci na jaře. Léto: příroda v létě, cestování, výlety.

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

Získá základní hygienické návyky. Člověk a zdraví. Akceptace druhého – zážitek přijetí
pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění
odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci
druhých.

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

Zná a pozná všechny dopravní prostředky. Osobní bezpečí a riziková situace: vhodná a nevhodná
místa pro hry, předcházení rizikovým situacím v
dopravě a v dopravních prostředcích / bezpečnostní
prvky/.

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 

Využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů.
Podílí se na vytváření společenství třídy prostřednictvím
dodržování jasných a splnitelných pravidel. Seznámí se

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví: služby odborné pomoci, správný
způsob volání na tísňovou linku. Mimořádné události a
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sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

se základními předpisy chodce. rizika ohrožení s nimi spjatá: postup v případě
ohrožení/ varovný signál, evakuace, zkouška sirén/,
požáry / příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a
evakuace při požáru/,integrovaný záchranný systém.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

   

Prvouka 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

Uvědomuje si své místo pro život jako je domov, rodina,
škola. Pozná dopravní značky, dodržuje pravidla
bezpečného chování při cestě do školy.

Domov, rodina, škola. Bezpečná cesta do školy.
Riziková místa a situace.

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

Seznámí se s historií i současností své obce. Zařadí svou
obec do příslušného kraje. Umí popsat krajinu v okolí
svého domova a její využití. Uvědomí si význam vodních
toků a vody v krajině. Zná svůj domov, Českou
republiku, sousední státy České republiky, státní
symboly.

Naše obec. Krajina v okolí domova. Naše vlast.

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

Iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže řešit
jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje
asertivně.

Domov, rodina, škola. Principy demokracie;
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní
emocionality; rizikové situace; rizikové chování,
předcházení konfliktům. Základy asertivního jednání –
iniciativ ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak
vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi
vrstevníky, zpracování neúspěchu.

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

Uvědomuje si význam lidské práce a tvořivosti. Povolání.

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

Orientuje se v čase. Orientace v čase a časový řád.

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu

Zná významné osobnosti. Zná přehled historických a
kulturních památek ve svém regionu.

Sled událostí. Lidská činnost a tvořivost.

Látky a jejich vlastnosti, vzduch, voda, půda, slunce a
země.

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

Zkoumá přírodu podle změn v průběhu roku.

Roční období.
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 

Uvědomuje si význam a rozmanitosti přírody, chápe
potřebu její ochrany. Pochopí význam rovnováhy v

Rozmanitost života v přírodě. Rovnováha v přírodě.
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organismů ve známé lokalitě přírodě.
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

Zná základní veličiny – délka, hmotnost, objem, teplota,
čas, jejich jednotky a měřidla. Umí změřit základní
veličiny pomocí daných měřidel.

Zkoumáme přírodu. Látky a jejich vlastnosti - voda,
vzduch, půda, horniny a nerosty.

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

Dokáže popsat lidské tělo, vývoj člověka od narození až 
po stáří.

Povolání.

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

Identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o
jejich prožitcích, na základě empatického vnímání
přemýšlí nad konkrétní situací.

Elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se,
povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství.

Ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových
 linek. 

Přivolání pomoci v případu ohrožení fyzického a
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný
způsob volání na tísňovou linku.

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako chodec a
cyklista rozpozná život ohrožující zranění.

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.

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

Ví, jak chránit své zdraví, umí ošetřit drobné poranění. Krizové situace: vhodná a nevhodná místa pro hru,
označování nebezpečných látek dopravní značky,
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky).

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

Pozná význam rostlin a jejich částí. Chápe základní
vlastnosti a funkce živočichů, stavbu jejich těla.

Rostliny, užitkové rostliny, kvetoucí rostliny, plody,
houby. Živočichové.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

    

5.6 Přírodověda 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   
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Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je ve 4. – 5. ročníku realizována v předmětu Přírodověda. Žáci 

poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

 Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti, 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 přispět k 
ochraně přírody. Významnou roli sehrají žákovské pokusy, pozorování, vedení záznamů a jejich 
vyhodnocování Poznávají sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a 
fyziologické funkce a potřeby.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
• nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a 
řídit vlastní učení 
• na základě prožitku úspěchu vedeme žáky k zájmu o další studium 
• učíme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, samostatnému pozorování a porovnávání 
získaných výsledků 
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky k vnímání problémových situací ve škole i mimo ni, učíme je rozpoznávat a chápat problémy 
a nesrovnalosti 
• předkládáme žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a chceme je vést k jejich 
ověřování a srovnávání 
• učíme žáky k poznávání podstaty zdraví a příčin vzniku nemocí a upevňování preventivního chování a 
ochraně zdraví
Kompetence komunikativní:
• rozvíjíme u žáků dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky, rozšiřovat slovní zásobu 
o osvojovaných tématech 
• seznamujeme žáky s různými zdroji (texty a obrazové materiály) o probíraných tématech - encyklopedie, 
internet, učebnice 
• vedeme žáky k využívání různých možností informačních a komunikačních prostředků 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence sociální a personální:
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• učíme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojicích a menších skupinách při vyhledávání a zpracovávání 
informací přírodovědného charakteru 
• vedeme žáky k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi 
• budujeme a posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj, poznávání a ovlivňování svých 
možností a limitů 
Kompetence občanské:
• učíme žáky chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících environmentálních 
problémů 
• ukazujeme žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku
Kompetence pracovní:
• seznamujeme žáky s vlastnostmi některých materiálů 
• upozorňujeme žáky na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vedeme je k jejich eliminaci 
• utváříme u nich pracovní návyky při jednoduchých samostatných a skupinových činnostech
Kompetence digitální:

•  žák se seznamuje s digitálními technologiemi, pomocí nichž získává a učí se zpracovávat získané 
informace

• volí vhodné způsoby získávání informací, získané informace kriticky posuzuje a sdílí
• učitel vede žáky k efektivnímu využívání digitálních zařízení a aplikací pro usnadnění a zjednodušení 

práce
Způsob hodnocení žáků Pravidelné ověřování znalostí a dovedností – testy, ústní zkoušení, kontrolní písemná práce – 4x ročně, 

průběžné hodnocení znalostí - nejméně 3 známky za pololetí, pravidelné sledování dětí při práci a jejich 
aktivní zapojování do vzdělávacího procesu.

   

Přírodověda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy

Zná životní podmínky živých organizmů. Životní podmínky – rozmanitost podmínek života na
Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva na Zemi; podnebí a počasí. Rovnováha v
přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy,
základní společenstva.

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

Chápe potravní vazby rostlin, hub a živočichů. Rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam
v přírodě a pro člověka. Potravní vazby živočichů,
rostlin a hub.

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

Zná hospodářská zvířata a volně žijící živočichy v okolí
lidských obydlí, rozlišuje rostliny plané a kulturní.

Společenstva okolí lidských obydlí.

Rostliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé.ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

Pozná hospodářské rostliny a uvědomuje si jejich
význam pro člověka, zná některé plané rostliny na
polích a seznámí se s živočichy žijícími na poli. Orientuje
se mezi rostlinami jednoletými, dvouletými a vytrvalými.

Společenstva polí a luk.

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

Umí vyjmenovat některé rostliny našich vod, seznámí se
s živočichy našich vod.

Společenstva vod.

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

Rozlišuje lesy smíšené, listnaté a jehličnaté, zná lesní
plody, uvědomuje si význam hub a zásady jejich sběru,
pozná živočichy našich lesů.

Společenstva lesů a parků.

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

Pozoruje přírodu a její změny na podzim, přípravu
rostlin a živočichů na zimu. Pozoruje rostliny a volně
žijící živočichy v zimě. Pomáhá živočichům v zimě.

Podzimní příprava živočichů a rostlin na zimu. Život v
zimní přírodě. Přezimující živočichové.
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ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

Rozlišuje horniny a nerosty, uvědomuje si, že nám
neživá příroda poskytuje energetické zdroje.

Součásti neživé přírody. Horniny a nerosty. Vlastnosti
látek.

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Umí měřit délku, vážit hmotnost, orientuje se na
stupnici teploměru, měří čas.

Měření.

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat
ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Pozoruje rostliny a živočichy na jaře. Rostliny se probouzejí, růst rostlin, rozkvetlé pole
louky a zahrady, význam kvetoucích částí rostlin,
kvetoucí stromy a keře a jejich význam pro člověka.
Živočichové na jaře.

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

Uvědomuje si význam chovu domácích zvířat. Domácí zvířata a jejich chov. Zrání plodů rostlin.
Živočichové v létě.

Domácí zvířata a jejich chov. Zrání plodů rostlin.
Živočichové v létě.

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

Pozoruje rostliny a živočichy v létě. Chápe význam
ochrany přírody.

Význam půdy, lesů, vodních ploch. Jak chránit přírodu.

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

Snaží se pochopit význam vztahu člověk a příroda. Význam půdy, lesů, vodních ploch. Jak chránit přírodu.

Akceptace druhého – zážitek přijetí pro každé dítě,
nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí
empatie předpokládat reakci druhých.

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

Identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o
jejich prožitcích, na základě empatického vnímání
přemýšlí nad konkrétní pomocí.

Elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se,
povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

   

Přírodověda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

Uvědomuje si sebe sama jako součást přírody. Zná
podmínky pro život na zemi.

Člověk v přírodě. Podmínky života na Zemi. Části
neživé přírody.

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

Pozoruje neživou přírodu. Látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a
skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření
veličin s praktickým užíváním základních jednotek.

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 

Chápe význam energetických surovin, zvláště pak
význam elektrické energie. Chápe význam
obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů.

Voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh
vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
význam pro život. Elektrická energie, elektrárny,



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program 

93

Přírodověda 5. ročník

člověka elektrické spotřebiče, vodiče, nevodiče. Obnovitelné a
neobnovitelné přírodní zdroje.
Vznik půdy, složení půdy, význam půdy. Nerosty a
horniny, půda – některé hospodářsky významné
horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její
význam. Nerudní suroviny (vápenec, písek, pískovec),
železné rudy, drahé kovy, energetické suroviny
(paliva), ropa.
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy.

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Chápe vznik půdy, její složení a význam.

Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi.

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

Pozná Slunce jako zdroj světla a tepla. Pozoruje
souhvězdí, seznámí se s galaxiemi, sluneční soustavou,
planetami. Porovnává planety sluneční soustavy.

Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční
období.

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

Chápe Zemi jako jednu z planet sluneční soustavy. Slunce – nejbližší hvězda planety Země. Porovnání
planet sluneční soustavy.

Výprava do vesmíru – souhvězdí, galaxie, sluneční
soustava, planety.

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

Zná význam jediné přirozené oběžnice planety Země.

Země, pohyby Země, střídání dne a noci, střídání
ročních období. Měsíce planet, měsíc Země.

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

Chápe rozmanitosti života na Zemi. Rozmanitost života na Zemi.

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

Vyjmenuje podnebné pásy a uvědomuje si rozdíly života
v různých podnebných pásech.

Podnebné pásy, život v různých podnebných pásech.

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 

Uvědomuje si význam botanických a zoologických
zahrad.

Význam botanických a zoologických zahrad.
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času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

Zařadí Českou republiku do mírného pásu, seznámí se s
životem živých organismů na našem území.

Česká republika – oblast mírného podnebného pásu.

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života

Umí popsat lidské tělo. Umí vysvětlit, proč je zapotřebí
chránit svoje tělo. Chápe význam kostry a svalové
soustavy pro pohyb. Uvědomuje si význam dýchací a
oběhové soustavy.

Lidské tělo - stavba těla, základní funkce a projevy;
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou, biologické a psychické změny v dospívání,
základy lidské reprodukce, vývoj jedince.

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života

Dokáže zařadit živé organismy do jednotlivých skupin. Třídění živých organismů – bakterie a sinice, houby,
rostliny, živočichové, obratlovci, bezobratlí. Společné
znaky s ostatními živočichy.
Trávící soustava.
Vylučovací soustava.
Kožní soustava.
Smyslová soustava.

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života

Umí popsat trávící soustavu. Popíše vylučovací
soustavu. Vysvětlí význam kožní soustavy. Chápe
význam smyslové soustavy.

Kostra, svalová soustava. Dýchací soustava, oběhová
soustava.

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života

Zná základní části rozmnožovací soustavy. Rozmnožovací soustava, změny v pubertě, období
dospělosti.

Sestaví zdravý jídelníček. Proč chráníme svoje tělo. Péče o zdraví - zdravý životní
styl, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání
potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci
přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi
přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), prevence
nemocí a úrazů, při drobných poraněních, osobní
intimní a duševní hygiena.
Lidské tělo.Chápe nebezpečí přenosu pohlavních nemocí.
Proč chráníme svoje tělo. Péče o zdraví - zdravý životní
styl, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání
potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci
přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi
přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), prevence
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nemocí a úrazů, při drobných poraněních, osobní,
intimní a duševní hygiena.

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

Vnímá problematiku vztahů v rodině. Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální
výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy,
osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka
sexuality.

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

Zná nebezpečí spojená s návykovými látkami. Návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií.

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

Zná ve svém okolí vhodná místa pro hru i rizikové
oblasti.

Osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné
chování v silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky).

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

Zná kontakty tísňové linky a dokáže je použít. Šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a
jiné formy násilí v médiích.

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou
linku.

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

Dokáže reagovat na varovný signál a pokyny evakuace.

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.

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

Ví, kde a jak jsou výrobky zpracovány. Člověk zpracovává výrobky.

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

Chápe význam zpracování informací. Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená –
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace,
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zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku
požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný
záchranný systém.

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

Člověk přijímá informace.
Člověk zpracovává výrobky.ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

Uvědomuje si, jak si člověk umí svoji práci usnadnit.
Jednoduché stroje a zařízení (nakloněná rovina, páka,
kolo).

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

Chápe, jak člověk využívá krajinu. Chráníme přírodu.

Chráníme přírodu.ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

Vytváří si pozitivní vztah k životnímu prostředí,
uvědomuje si přírodní zákonitosti. Vztah člověka k životnímu prostředí.

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

Poznává na základě vlastních zkušeností základní vztahy
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě).

Základní lidská práva a práva dítěte, práva a
povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce,
právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na
reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot.

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního.

Základy rodinné a sexuální výchovy.

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

Uplatňuje ohleduplné chování k osobám opačného
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty daného věku.

Prevence závadného sexuálního chování, nechtěného
těhotenství a přenosu pohlavních chorob pravidla
slušného chování.

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní
své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na
společném postupu řešení.

Mezilidské vztahy, komunikace, vlastnosti lidí, pravidla
slušného chování – ohleduplnost, etické zásady,
zvládání vlastní emocionality; předcházení konfliktům.

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 

Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na

Plánování volného času, organizace činností.
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na oprávněné nároky jiných osob oprávněné nároky jiných osob.
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

Předvede v modelových situacích osvojené jednoduché
způsoby odmítání návykových látek.

Druhy návykových látek, jednoduché způsoby
odmítání návykových látek.

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví.

Zdravý životní styl, stavba lidského těla, orgánové
soustavy, hygienické návyky a pravidla, prevence
chorob.

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

Zná hodnotu peněz, umí používat peníze v běžných
situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu, ovládá
základní finanční gramotnost.

Soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a
nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje
domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz,
způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory,
půjčky.

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

Nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka.

Principy demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky,
politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně
slabým.

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

Seznamuje se v nejbližším společenském a přírodním
prostředí se změnami a některými problémy.

Dějiny jako časový sled událostí, proměny způsobu
života, minulost kraje a předků.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

    

5.7 Vlastivěda 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je ve 4. – 5. ročníku realizována také v předmětu Vlastivěda. Vymezuje 

vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, kultury, techniky a dalších témat. Rozvíjí 
poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v 1. – 3. ročníku.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Žáci se učí pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní 
ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si 
podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Učí se 
vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i 
problémům, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení:
• nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a 
řídit vlastní učení 
• na základě prožitku úspěchu vedeme žáky k zájmu o další studium 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program 

99

Název předmětu Vlastivěda
• učíme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, samostatnému pozorování a porovnávání 
získaných výsledků
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky k vnímání problémových situací ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a 
nesrovnalosti 
• předkládáme žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vedeme je k jejich 
ověřování a srovnávání i k ověřování správnosti řešení problému
Kompetence komunikativní:
• rozvíjíme u nich dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou 
společnost a historické události, učíme je si rozšiřovat slovní zásobu o osvojovaných tématech 
• seznamujeme žáky s různými zdroji (texty a obrazové materiály) o probíraných tématech - encyklopedie, 
internet, učebnice a vedeme je k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojicích a menších skupinách při vyhledávání a zpracovávání 
informací vlastivědného charakteru
• podporujeme žáky k poznávání všeho, co je zajímá, v čem by mohli v budoucnu uspět 
• posilujeme a budujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj, poznávání a ovlivňování svých 
možností a limitů
Kompetence občanské:
• na základě příkladů z historie vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, uvědomování si 
historických souvislostí a jejich dopadů 
• vedeme je i k utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního 
uplatnění při jejich ochraně
Kompetence pracovní:
• učíme žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožníme jim hledat vlastní postup, 
posilujeme u nich pracovní návyky v jednoduchých samostatných a skupinových činnostech 
Kompetence digitální:

• žák se seznamuje s digitálními technologiemi
• pomocí nichž získává a učí se zpracovávat získané informace
• volí vhodné způsoby získávání informací, získané informace kriticky posuzuje a sdílí
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• učitel vede žáky k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci a 

při učení
Způsob hodnocení žáků Pravidelné ověřování znalostí a dovedností – testy, ústní zkoušení. Kontrolní písemná práce – 4x ročně, 

průběžné hodnocení znalostí – nejméně 3 známky za pololetí, pravidelné sledování dětí při práci a jejich 
aktivní zapojování do vzdělávacího procesu.

   

Vlastivěda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

Popíše polohu České republiky, vyhledá sousední státy,
konkretizuje pojmy území, poloha, místní krajina, místní
oblast, územní a správní celek.

Naše vlast – Česká republika, město, místní krajina, její
části, poloha v krajině, minulost a současnost města,
význačné budovy, dopravní síť, škola, bydliště,
bezpečná cesta do školy – riziková místa a situace.

Obyvatelé České republiky. Kraje a krajská města.ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

Vyjmenuje historické země, seznámí se s územním
členěním České republiky, vyjádří polohu místní krajiny
a místní oblasti vzhledem k vyšším územním a správním
celkům ČR.

Praha, vybrané oblasti ČR, okolní krajina (místní
oblast, region).

Zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině,
rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na
život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí,
orientační body, světové strany.

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

S pomocí map charakterizuje zeměpisné a přírodní
prvky, významné zemědělské, průmyslové a chráněné
oblasti místní krajiny a místní oblasti.

Regiony ČR, vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje,
výroba, služby a obchod.
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ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

Zná práva a povinnosti občana. Pokusí se pochopit
význam demokracie.

Česká republika – demokratický stát, principy
demokracie, státní správa a samospráva. Státní
symboly – základy státního zřízení a politický systém
ČR.

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Zná státní svátky a státní symboly na základě znalostí
charakteru místního regionu uvede významné
atraktivity cestovního ruchu a střediska rekreace v
regionu.

Cestujeme po naší vlasti. Chraňme přírodu.

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

Orientace v krajině – orientační body a linie, světové
strany.

Povrch České republiky – zemský povrch a jeho tvary.ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

Dokáže pracovat s mapou a orientovat se podle ní.
Popíše podle mapy České republiky její povrch. Rozlišuje
typy krajin. Rozlišuje části řek. Vyhledává vodní toky.

Vodstvo na pevnině.

Počasí a podnebí.ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

Definuje pojmy počasí, podnebí. Pozná druhy půd.
Definuje podmínky pro zemědělství. Půda, zemědělství, rostlinstvo a živočichové.

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

Seznámí se s místy a oblastmi těžby nerostných surovin.
Ukáže na mapě místa těžby nerostných surovin.

Nerostné bohatství, průmysl, výroba, služby, obchod.

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

Zná národní parky a umí je vyhledat na mapě. Chraňme přírodu – vliv krajiny na život lidí, působení
lidí na krajinu a životní prostředí.

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

Uvede příklady ekologického chování. Chraňme přírodu – vliv krajiny na život lidí, působení
lidí na krajinu a životní prostředí.

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

Seznámí se s památnými místy České republiky, definuje
slovo domov.

Cestujeme po naší vlasti. Chraňme přírodu.

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v

Cestujeme po naší vlasti. Chraňme přírodu.
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modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit.
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

Orientuje se v kalendáři, na časové ose. Malá kapitola o čase – orientace v čase a časový řád.

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

Seznámí se s českými zeměmi v pravěku a příchodem
Slovanů a vznikem Sámova kmenového svazu. Zná naši
minulost v pověstech.

České země v pravěku. Příchod Slovanů. Sámův
kmenový svaz.

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Vysvětlí počátky křesťanství na našem území. České země v pravěku. Příchod Slovanů. Sámův
kmenový svaz.

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Pochopí vznik českého státu a život za vlády prvních
Přemyslovců.

Naše nejstarší minulost v pověstech. Velkomoravská
říše – minulost kraje a předků, domov, rodný kraj,
vlast.

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Rozliší románský sloh. Naše nejstarší minulost v pověstech. Velkomoravská
říše – minulost kraje a předků, domov, rodný kraj,
vlast.
Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat.
Život za vlády prvních Přemyslovců.
Vznik Českého království. Vláda přemyslovských králů.
Český stát za vlády Lucemburků. Život ve středověku.

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Vysvětlí vznik českého království a období vlády prvních
přemyslovských králů. Vyjmenuje panovníky z rodu
Lucemburků na českém trůně. Seznámí se se životem ve
středověku. Vyjmenuje největší osobnosti a bitvy
husitských válek a charakterizuje období po husitských
válkách. Popíše období renesance a období vlády
Rudolfa II.

Husitské války. Husitský král Jiří z Poděbrad. Jagellonci
na českém trůně. První Habsburkové na českém trůně.

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

Jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských
vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy.

Tvořivost v mezilidských vztazích-vytváření prožitků
radosti pro druhé, společné plnění úkolů, zbavování se
strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého
experimentování. Schopnost spolupráce-radost ze
společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní
pravidla spolupráce.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Vlastivěda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

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

Popíše územní členění České republiky. Seznámí se s
historií i současností hlavního města České republiky
Prahou.

Kraj, v němž žijeme. Praha – hlavní město České
republiky.

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

Uvědomí si význam České republiky a její místo mezi
hospodářsky vyspělými státy.

Česká republika – součást společenstva hospodářsky
vyspělých států, armáda ČR.

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

Vyjmenuje sousední státy České republiky. Sousední státy České republiky. Evropské státy, EU,
cestování.

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

Popíše podle mapy povrch a polohu Evropy. Poloha Evropy. Povrch Evropy.

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními V mapě vyhledá vodstvo Evropy. Vodstvo.
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Vlastivěda 5. ročník

typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

Vyjmenuje podnebné pásy a jejich rostliny a živočichy. Podnebné pásy. Rostliny a živočichové.

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

Uvědomuje si hospodářský význam Evropy. Hospodářství, surovinové zdroje, výroba, služby a
obchod.

Obyvatelstvo - chování lidí, etické zásady, rizikové
chování, předcházení konfliktů, ohleduplnost.

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

Seznámí se s obyvatelstvem Evropy. Vyjmenuje
významné památky a turistická místa Evropy.

Cestujeme po Evropě.
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

Vyhledá na mapě hory a oblasti s neporušenou
přírodou.

Hory a oblasti s neporušenou přírodou.

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Seznámí se s bitvou na Bílé hoře a dobou
pobělohorskou. Popíše život v barokní době. Pozná život
ve školních lavicích koncem 17. a začátkem 18. stol.
Uvědomí si význam Jana Amose Komenského.

Bitva na Bílé hoře. Třicetiletá válka. Život v barokní
době (17. a první polovina 18. století). 2. polovina 17.,
začátek 18. Století. Jan Amos Komenský.

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Pochopí význam osvícenství. Seznámí se s vládou Marie
Terezie a Josefa II. Vysvětlí život na vesnici v 18. st.
Popíše vznik prvních manufaktur. Umí vysvětlit počátky
Národního obrození a vyjmenuje jeho představitele.

Druhá polovina 18. Století. Vláda Marie Terezie. Vláda
Josefa II. Život na vesnici. Manufaktury a první stroje.
Obrození měšťanské společnosti. František Palacký,
Josef Kajetán Tyl.
Rok 1848 – Z poddaného člověka občan. Stroje ovládly
život – 2. polovina 19. Století. Vznik Rakouska –
Uherska. Příchod T. G. Masaryka do Čech.

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Vysvětlí revoluční rok 1848 a červnové bouře v Praze.
Popíše růst továren, nástup elektřin v 2. Polovině
19.století. Vysvětlí vznik Rak.-Uherska. Chápe význam
osobnosti T. G. Masaryka. Seznámí se s historií 
českoněmeckého soužití.

Češi a Němci.

1. světová válka.ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Vysvětlí příčiny vzniku 1. Světové války. Objasní důvody
vzniku Československé republiky. Chápe
Československou republiku jako demokratický stát.

Odpor proti Rakousku - Uhersku. Vznik
Československé republiky. Československo
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Vlastivěda 5. ročník

demokratickým státem.
Vyhlášení protektorátu.
2. světová válka. Poválečný vývoj.

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

Seznámí se s událostmi, které předcházely 2. světové
válce. Charakterizuje 2. sv. válku. Charakterizuje
poválečná léta. Popíše vývoj od nástupu komunistické
moci až po sametovou revoluci.

Od totalitní moci k demokracii.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

    

5.8 Hudební výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné 

než racionální poznávání světa, přináší umělecké osvojování světa s estetickým účinkem. Vzdělávací obor 
Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti 
hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj 
hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, 
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Název předmětu Hudební výchova
intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Obor napomáhá k rozvíjení 
tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i k okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci, 
toleranci a napomáhá k utváření pozitivních postojů a hodnot, přispívá k pochopení nonverbální 
komunikace jakožto součásti emoční inteligence, přispívá ke zvyšování kulturní vyspělosti žáka

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Základním obsahem Hudební výchovy jsou vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové 
činnosti. Tyto vedou k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu. Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při 
níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu. 

• Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 
reprodukci a produkci. 

• Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, 
tance a gest. 

• Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve 
všech jejích stylových a žánrových podobách, učí se ji analyzovat a interpretovat. 

Hudební výchova na 1. stupni zahrnuje tato období: 1. – 3. ročník – období hudebních her 4. – 5. ročník – 
období manipulace s hudebním materiálem.

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence k učení:
• vedeme žáky k práci s informačními zdroji, učíme je vyhledávat a třídit informace 
• vyžadujeme aktivní a zodpovědný přístup žáka k plnění zadaných úkolů (dodržení zadané formy a obsahu 
úkolu, dodržení termínu aj.) a uvádění věcí do souvislostí, propojování do širších celků, poznatků
Kompetence k řešení problémů:
• organizujeme projektové vyučování (týmové řešení problémů, argumentace aj.) 
• zařazujeme problémové úkoly
Kompetence komunikativní:
• organizujeme práci ve skupinách 
• do výuky zařazujeme i řízenou diskusi, žáci prezentují a obhajují své názory a postoje 
• vedeme žáky k dodržování etických a morálních pravidel při komunikaci 
• zařazujeme činnostní učení vyžadující rozvíjení kooperace

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence sociální a personální:
• podporujeme talentované žáky (soutěže apod.) 
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Název předmětu Hudební výchova
• navazujeme neformální kontakty se zákonnými zástupci, získávat je pro pozitivní postoj (hudební besídky 
a vystoupení žáků) v rámci školní komunity
Kompetence občanské:
• zapojujeme žáky do společenských činností školy 
• rozvíjíme vlastenectví a pocit sounáležitosti prostřednictvím hudebního působení 
• učíme žáky znát hudební kulturu jiných zemí, vedeme je k porozumění, toleranci, solidaritě v lidských 
vztazích 
Kompetence pracovní:
• podporujeme propojení předmětu s praktickým životem (výchovné koncerty, beseda s osobností) 
• vedeme žáky k pořádku rozvojem jejich estetického vnímání světa (výzdoba třídy, výzdoba chodeb aj.) 
Kompetence digitální:

• žáci předchází situacím s negativním dopadem na jejich duševní zdraví i
zdraví ostatních, vytváří a upravují digitální obsah, kombinují různé
formáty, vyjadřují se za pomoci digitálních prostředků

• při komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí žáci jednají
eticky

Způsob hodnocení žáků Pozorování žáků při práci v předmětu Hudební výchova (zájem o předmět, míra vyvíjeného úsilí, kvalita 
hudebního projevu). Prezentace výsledků práce žáků (samostatný hudební projev, tištěný výstup, kvalitně 
vedené zápisy učiva - věcná správnost a estetická kvalita).

   

Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

Rozpoznává tón vysoký a hluboký, krátký a dlouhý, silný
a slabý.

VOKÁLNÍ ČINNOSTI: pěvecký a mluvní projev –
pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost), intonace –
hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď apod.),
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např.
linky).

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty Rozpozná tempo pomalé a rychlé. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI: rytmizace – hudební hry
(ozvěna, otázka – odpověď).
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI: pohybový doprovod
znějící hudby – taneční hry se zpěvem, orientace v
prostoru – utváření pohybové paměti.

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

Reaguje pohybem na znějící hudbu, vyjadřuje tempo a
dynamiku melodie.

POSLECHOVÉ ČINNOSTI: hudba vokální, kvality tónů –
délka, výška.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

   

Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Respektuje délku not a pomlky, aplikuje je v praxi při

 zpívání písní. 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI: pěvecký a mluvní projev – rozvoj
pěveckých dovedností (dynamicky odlišený zpěv),
hlasová a dechová cvičení, hudební rytmus – realizace
písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu, intonace – volný nástup
V. stupně, záznam vokální hudby – nota jako grafický
znak pro tón.

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

Dokáže rytmicky doprovodit jednoduchou melodii,
dokáže zopakovat jednoduchý rytmus, vizuálně
rozpozná vybrané hudební nástroje.

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI: hra na hudební nástroje
– reprodukce motivů pomocí jednoduchých hudebních
nástrojů z Orffova instrumentáře, rytmizace –
rytmická deklamace, akcentace těžké doby v
rytmickém doprovodu.
Hra na tělo – rytmický doprovod písně.HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

Dokáže jednoduchou část písně správně vytleskat.
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI: orientace v prostoru
– reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách.
POSLECHOVÉ ČINNOSTI: kvality tónů – délka, výška,
síla, hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná).
Bedřich Smetana: Pochod komediantů (z opery
Prodaná nevěsta)hudba vokální, instrumentální,
hudební styly a žánry – hudba pochodová.

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

Vnímá vzestupnou a sestupnou melodii, vnímá
dynamiku v hudbě.

Hudební teorie: délka not (nota půlová, čtvrťová,
osminová), pomlky (čtvrťová, půlová, osminová),
dynamická znaménka: zesilovat, zeslabovat.

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

Vnímá náladu v hudbě (smutná, veselá). POSLECHOVÉ ČINNOSTI: kvality tónů – délka, výška,
síla, hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná).
Bedřich Smetana: Pochod komediantů (z opery
Prodaná nevěsta)hudba vokální, instrumentální,
hudební styly a žánry – hudba pochodová.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Hudební výchova 2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Hudební výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

Podle svých individuálních schopností a dovedností
interpretuje vybrané písně a uplatňuje v nich zásady
hlasové hygieny, dokáže rozpoznat notovou osnovu a
houslový klíč, délku not a pomlky aplikuje v praxi při
zpívání písní.

VOKÁLNÍ ČINNOSTI: pěvecký a mluvní projev – rozvoj
pěvecké dovednosti (nasazení a tvorba tónu), hlasová
hygiena, jazykolamy, záznam vokální hudby – notový
zápis jako opora při realizaci písně.

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

Dokáže píseň správně vytleskat, dokáže rytmicky
doprovodit jednoduchou melodii, dokáže zopakovat
jednoduchý rytmus a sám krátký motiv vymyslet.

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI: hra na hudební nástroje
– reprodukce motivů, témat pomocí jednoduchých
hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře,
melodizace a stylizace – jednodílná písňová forma (a –
b). HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI.

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

Vnímá sestupnou a vzestupnou melodii, vnímá
dynamiku v hudbě, dokáže vymyslet k poslechové
ukázce název a vystihnout náladu poslech. skladby –

POSLECHOVÉ ČINNOSTI: kvality tónů – délka, síla,
barva, výška, hudební výrazové prostředky a hudební
prvky s výrazným sémantickým nábojem – harmonie,
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Hudební výchova 3. ročník

barva, metrické, rytmické změny v hudebním proudu,
hudební styly a žánry – ukolébavka apod. Antonín
Dvořák: Slovanské tance.

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

Hudební teorie: notová osnova, houslový klíč, délka
not (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová), hudební
abeceda.

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

dokáže ji výtvarně, pohybově vyjádřit, rozpozná v
ukázkách některé hudební nástroje.

Vybraná dynamická znaménka, těžká, lehká doba,
stručné rozdělení hudebních nástrojů.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

   

Hudební výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

Dokáže vysvětlit rozdíl mezi lidovou a umělou písní,
rozlišuje jednohlas a vícehlas.

VOKÁLNÍ ČINNOSTI: pěvecký a mluvní projev –
rozšiřování hlasového rozsahu, dvojhlas a vícehlas –
prodleva, kánon, intonace – diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (I., III. a V. stupeň),
záznam vokální hudby – zápis rytmu jednoduché
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Hudební výchova 4. ročník

písně.
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

Podle svých individuálních schopností a dovedností
interpretuje vybrané písně a uplatňuje v nich zásady
hlasové hygieny.

VOKÁLNÍ ČINNOSTI: pěvecký a mluvní projev –
rozšiřování hlasového rozsahu, dvojhlas a vícehlas –
prodleva, kánon, intonace – diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (I., III. a V. stupeň),
záznam vokální hudby – zápis rytmu jednoduché
písně.

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní
HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace

Dokáže rytmicky doprovodit jednoduchou melodii,
dokáže zopakovat jednoduchý rytmický celek a sám
krátký motiv vymyslet.

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI: hra na hudební nástroje
– reprodukce jednoduchých skladbiček pomocí
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů apod.,
záznam instrumentální melodie – čtení a zápis
rytmického schématu jednoduchého motivku či
tématu instrumentální skladby, využití notačních
programů.

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

Podle individuálních schopností rozpozná v ukázce
polku, valčík a dokáže je předvést.

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI: taktování –
dvoudobý, třídobý takt, pohybový doprovod znějící
hudby – jednoduché lidové tance, pohybové vyjádření
hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby –
pantomima a pohybová improvizace s využitím
tanečních kroků – polka, valčík.

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

Dokáže vymyslet příběh na motivy poslechové ukázky,
dokáže vymyslet k poslechové ukázce název a
vystihnout náladu poslechové skladby – dokáže ji
ztvárnit výtvarně, pohybově vyjádřit, rozpozná v
ukázkách některé hudební nástroje, rozpozná durovou a
mollovou tóninu.

POSLECHOVÉ ČINNOSTI: vztahy mezi tóny – akord,
rozlišení durové a mollové tóniny, hudební výrazové
prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým
nábojem – kontrast a gradace, zvukomalba – Bedřich
Smetana: Vltava (Má vlast), hudba vokálně
instrumentální, hudební styly a žánry – hudba taneční
– polka (B. Smetana), valčík (J. Strauss), hudební formy
– malá písňová forma, velká písňová forma, rondo,
variace.

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 

Dokáže rozdělit vybrané hudební nástroje do
předepsaných skupin.

Hudební teorie: předznamenání (posuvky – křížek, bé),
rozdělení hudebních nástrojů – prohloubení znalostí,
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Hudební výchova 4. ročník

a vokálně instrumentální hudební skladatelé (L. Janáček, J. J. Ryba, B. Martinů,
W. A. Mozart).

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

   

Hudební výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI: vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách (volné
nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), dvojhlas a
vícehlas – lidový dvojhlas.

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

Rozumí vybraným hudebním pojmům a aplikuje je v
praxi při zpěvu.

Hudební teorie: osminová nota a pomlka, rytmické
hodnoty not – opakování, šestnáctinová nota,
znaménka síly (shrnutí) – pp, p, mp, mf, f, ff,
crescendo a decrescendo, jazz, Jaroslav Ježek, národní
hymna, hudební skladatelé (Fr. Škroup, B. Smetana, L.
Janáček, J.S. Bach, K. Hašler).
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Hudební výchova 5. ročník

Podle svých individuálních schopností a dovedností
 interpretuje vybrané písně ve dvojhlase. 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI: vokální improvizace – diatonické
postupy v durových a mollových tóninách (volné
nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), dvojhlas a
vícehlas – lidový dvojhlas.

Dokáže rytmicky doprovodit jednoduchou melodii,
 dokáže zopakovat jednoduchý rytmický celek a sám

 krátký motiv vymyslet. 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI: hudební improvizace –
tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového
materiálu písně, hudební doprovod (ostinato, 
prodleva).

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

Rozpozná akord, vnímá harmonii, dokáže k vybraným
hudebním skladatelům přiřadit nejznámější díla, dokáže
vybrané ukázky přiřadit k hudebním skladatelům,
rozpozná v ukázkách některé hudební nástroje.

POSLECHOVÉ ČINNOSTI: vztahy mezi tóny – souzvuk,
rozložený kvintakord, hudební výrazové prostředky a
hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem –
harmonické změny v hudebním proudu, lidský hlas a
hudební nástroj, interpretace hudby – slovní vyjádření
(jaká je to hudba a proč je taková) – Antonio Vivaldi:
Čtvero ročních dob.

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

Podle individuálních schopností dokáže předvést různé
kroky.

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI: taktování – čtyřdobý
takt.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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5.9 Výtvarná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 1 2 1 1 0 0 0 0 7
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Na I. stupni je předmět Výtvarná výchova zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura a pracuje s vizuálně 

obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské 
existence. V etapě 1. - 5. ročníku základního vzdělávání je Výtvarná výchova postavena na tvůrčích 
činnostech tzn. na tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, 
cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k 
různým tématům, situacím, prožitkům. V 1. - 3. ročníku je výuka zaměřena na spontánnost a 
bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Dítě kreslí rádo zpaměti, snaží se ztvárnit svoje představy. 
Vhodná motivace podněcuje rozvoj dětské fantazie i vnitřní potřebu vyjádřit vlastní postoj ke světu. Při 
výtvarných činnostech ve 4. - 5. ročníku začíná být dětská fantazie a představivost korigována rozvíjejícím 
se intelektem. Žáci postupně přecházejí od hravých činností k uvědomělejší výtvarné práci. Jejich výpověď 
o vztazích k okolnímu světu je stále bezprostřední, zachovávají si citový vztah k zobrazované skutečnosti. 
Utváří a rozvíjí se vztah žáků k volnému výtvarnému umění, lidovému umění, k ochraně životního prostředí, 
ke společnosti, ve které žijí.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

V etapě základního vzdělávání je Výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech a to na tvorbě 
vnímání a interpretaci. 

• Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost 
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na 
výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. 

• Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování 
vlastních zkušeností při tvorbě. 

• Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu 
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Název předmětu Výtvarná výchova
vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro 
vlastní tvorbu. 

Výtvarná výchova zahrnuje na 1. stupni ZŠ tyto fáze: 1. – 3. ročník – období hravé výtvarné činnosti a 
experimentování 4. – 5. ročník – období uvědomělejší výtvarné práce.

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Kompetence k učení:
• vedeme žáky k vlastnímu časovému rozvržení, které vede k dokončení výtvarné práce 
• klademe důraz na soustředěnou aktivitu a zájem o vlastní výtvarnou práci, ale také výtvarné umění 
• věnujeme pozornost hledání a používání souvislostí mezi jednotlivými oblastmi, mezipředmětovými 
tématy a projekty 
• používáme různé výtvarné techniky a metody práce podporující tvořivost žáka 
• organizujeme návštěvy výstav a významných uměleckých památek
Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáka k samostatnému zpracování zadané výtvarné práce 
• organizujeme projektové vyučování 
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k prezentaci vlastní výtvarné práce, ale také výtvarného umění 
• organizujeme práci ve skupině 
• vysvětlujeme etická a morální pravidla při komunikaci a budeme vyžadovat jejich dodržování 
• zařadíme do výuky výtvarnou práci vyžadující vzájemnou kooperaci, mezi předmětová témata a projekty 
Kompetence sociální a personální:
• posilujeme zdravé vztahy učitel – žák, žák – žák 
• podporujeme rozvoj výtvarně talentovaných žáků např. v účasti ve výtvarných soutěžích 
Kompetence občanské:
• zapojíme žáky do výzdoby naší školy 
• vedeme žáky k poznání našich státních symbolů, vlastenectví, lásce k vlasti

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k pořádku a dodržování pracovních pravidel a řádu 
• žáky zapojíme do výzdoby školních prostor 
• klademe důraz na připravenost pomůcek do VV a schopnost udržovat pomůcky v předepsaném stavu
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Název předmětu Výtvarná výchova
Kompetence digitální:

• žáci předchází situacím s negativním dopadem na jejich duševní zdraví i
zdraví ostatních

• žáci jsou vedeni k etickému jednání při komunikaci a sdílení informací v
digitálním prostředí

Způsob hodnocení žáků Pozorování žáků při práci v předmětu Výtvarná výchova (zájem o předmět, míra vyvíjeného úsilí, kvalita 
výtvarného projevu). Prezentace výsledků práce žáků (samostatný výtvarný projev, estetická kvalita žákova 
výtvoru). Hodnocení výsledků práce – výkresy, výrobky. Přihlíží se k míře vyvíjeného úsilí, zájmu, aktivitě a 
spolupráci na zadaném úkolu

   

Výtvarná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Malba - rozvíjení smyslové citlivosti – ovoce, zelenina, 
podzimní sklizeň

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

Uvědoměle pozoruje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření jejich rozpoznává a pojmenovává – linii – 
výrazové vlastnosti, druhy kresby, pero, tuš, pastel, 
tvary, objemy – tvořivost, fantazie, ...

Techniky plastického vyjádření-dítě a svět přírody

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Sleduje tvarově zajímavé rostliny věci a předměty z 
hlediska jejich funkce a materiálu, barvy-vyjádření 
poznání, představ

Vycházka do přírody
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Výtvarná výchova 1. ročník

Teorie barvy-základní, teplé a studenéVV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Kreslí a maluje založen na přímém názoru, soustředěně 
pozoruje objekty Můj tatínek, moje maminka, jak bylo o prázdninách

Kresba – rozvíjení smyslové citlivosti.VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

Využívá v tvorbě vlastních zkušeností, vjemů, zážitků, 
představ – využívá tematických prací Smysl pro rytmus.

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Výtvarně využívá vzniklých náhodností a představ, 
domýšlí dotváří –vyhledává odlišnosti, dotváří na zákl. 
představ

Rozfoukávání barev, otisky, štětce, bramborová 
tiskátka

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

Uplatňuje vlastní životní zkušenosti - kreslí linie různým 
materiálem (pero, tuš)

Kresba-jak bylo o prázdninách, moje rodina, můj 
domov

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

Hraje si s linií, druhy (tenká, silná, rovná, křivá), 
tečkovací technika, písmo

Hra s linií-návrh tapety

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Pozoruje tvary , výtvarně vnímá a analyzuje tvary, 
šablona

Barvy - otisky štětce, rozfoukávání barvy

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Rozvíjí tvořivost a fantazii práce s barvou, pestré, 
nepestré barvy, míchání barev, zapouštění, barevná 
plocha, řídká, hustá barva, malba

Barvy - otisky štětce, rozfoukávání barvy

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

Vytváří objem modelováním keramiky Modelování – stlačování válení, hnětení (ovoce, 
pečivo)

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Užívá kombinované techniky Spontánní malba - pohádka

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

Ilustruje vnímání událostí různými smysly Vycházka do přírody, dotváření přírodnin

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je Rozvíjí vztahy zrakového vnímání podněty hmatové Vycházka do přírody, dotváření přírodnin
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Výtvarná výchova 1. ročník

vyjadřuje sluchové ,pohybové vyjadřuje rozdíly samostatně 
vytvořené a přejatá vyjádření v rámci skupin

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

Komunikuje se spolužáky, rodinnými příslušníky Spontánní malba – maminka vaří, pomáháme tatínkovi

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Opakovaně využívá vlastních zkušeností dítěte , fantazii , 
tvoří od názoru k představě

Naše třída, krabičky od léků, špejle, plastelína

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Výtvarná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematická práce – moje prázdninyVV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

Rozpoznává prvky vizuálně obrazného
Malba – vodové barvy rozpouštění barev, námět 
krajiny
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Výtvarná výchova 2. ročník

Koláž – sklizeň ovoce
Malba – vodové barvy rozpouštění barev, námět 
krajiny

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Vyjádření, pojmenovává prvky

Koláž – sklizeň ovoce

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Používá barvy-estetické vnímá barvy, světlostí a 
barevnou kvalitu

Koláž – sklizeň ovoce

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Rozlišuje barevný kontrast, pozadí, kompozice Sklizeň ovoce - modelování

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

Vnímá objekty, rozvíjí smysl pro jejich vnímání Sklizeň ovoce - modelování

Osová souměrnost - monotypVV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Třídí prvky vizuálně obrazného vyjádření na základě 
odlišností, upřesní pozorovaný objekt, celek, část, části 
předmětu

Malba podle předlohy

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Vnímá skutečnost rozhovorem –upřesněním, získává 
praktické a teoretické poznatky, získává vztah k 
výtvarnému umění

Užitkový předmět

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Projevuje vlastní životní zkušenosti - uplatňuje tvary – 
pochopí tvarový základ, poznává tvarový prvek, 
výrazové prostředky předmětu, ukazuje vznik tvaru a 
postup v práci (analýza, syntéza)

Beseda o barvách druhy barev, husté, řídké, kontrastní

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Používá tvarově zajímavé prvky přírodnin – uplatňuje 
objemy v prostorovém uspořádání, využívá dalších 
prvků a jejich kombinace

Koláž z přírodnin skupinová práce

Malba pastel, uhelVV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

Zachycuje děje, rozvíjí smyslovou citlivost, uplatňuje 
smyslové vnímání, rozvíjí estetické vnímání a cítění. Tisk 
– řadí prvky v ploše – tapeta skupinová práce

Zimní sporty
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Výtvarná výchova 2. ročník

Koláž – sledování tvaru předmětu
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Využívá smyslových účinků, fotografie, film - výrazové 
prostředky

Koláž z fotografií, časopisů

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Ilustruje (barva, linie, prostor) – kultura bydlení a 
odívání

Ilustrace - Lada, Sekora, Zmatlíková

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Tvoří hračku, loutku, maňáska, aktivní práce s ilustrací Ilustrace - Lada, Sekora, Zmatlíková

Kašírování – hlava loutky
Moje oblíbené hračky

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Rozvíjí a uplatňuje tvořivost a fantazii, využívá získaných 
poznatků a dovedností, vytváří si osobní postoj, 
komunikace se spolužáky, rodinnými příslušníky– rozvíjí 
smysl pro krásu přírody – hledá vztah k životnímu 
prostředí

Tematická práce ke Dni Země

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Beseduje, vzájemně se motivuje k výtvarným činnostem Výstavka prací

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Výtvarná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Malba-práce na téma prázdninyVV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření linie-hra s linií (provázek, vlna) –zraková 
zkušenost, představivost

Stromy na podzim

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

Výtvarně vnímá a analyzuje tvary Malba temp. barvou, nálada v krajině - míchání barev

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

Smyslově vnímá objemy, barvy – hru s barvou, studené, 
teplé barvy

Malba temp. barvou, nálada v krajině - míchání barev

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Výroba draka – skupinová práce

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Pozoruje objekty na ploše, -umísťuje textury – jejich 
jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus) jejich 
kombinace, proměny

Podzimní námět – pouštíme s rodiči draka

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Plánek naší ulice – dům pro rodinu

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Rozvíjí pozorovací schopnosti a paměti, využívá 
dětských zkušeností, vjemů, zážitků a představ. Sleduje 
různé objekty, jejich porovnání

Modelování fantazie - zvíře, které neexistuje

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; Třídí získané prvky, rozvíjí fantazii a představivost ve Modelování fantazie - zvíře, které neexistuje
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Výtvarná výchova 3. ročník

uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

výtvarném vyjádření

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Třídí prvky vizuálně obrazného vyjádření na základě 
odlišností, upřesní pozorovaný objekt (celek, část, části 
předmětu)

Kresba-černobílá pohlednice města

Malba, pastel, uhelVV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

Vnímá skutečnost rozhovorem – upřesněním, získává 
praktické a teoretické poznatky ,získává vztah k 
výtvarnému umění. Projevuje vlastní
životní zkušenosti, uplatňuje tvary – chápe tvarový 
základ, poznává tvarové prvky, výrazové prostředky 
předmětu, ukazuje vznik tvaru a postup v práci (analýza, 
syntéza)

Beseda - knihovna - ilustrace – Lada, Sekora, 
Zmatlíková

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

Malba podle předlohy

Užitkový předmět
Beseda o barvách, druhy barev, husté, řídké, 
kontrastní
Koláž z přírodnin

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Kreslí tvarově zajímavé prvky přírodnin –uplatňuje 
objemy v prostorovém uspořádává do objektů a celků 
výraznost, velikost), zachycuje děj

Zimní sporty
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

Rozvíjí smyslovou citlivost Malba, pastel, uhel

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

Uplatňuje smyslové vnímání, rozvíjí estetické vnímání a 
cítění

Osová souměrnost – monotyp

Malba, pastel, uhel
Koláž – sledování tvaru předmětu

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

Využívá smyslových účinků, fotografie, film

Koláž z fotografií, časopisů
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

Používá výrazové prostředky, ilustruje kulturu bydlení a 
odívání, vytváří hračku, loutku, aktivně pracuje s 

Kašírování – hlava loutky
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Výtvarná výchova 3. ročník

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil ilustrací
Kašírování – hlava loutkyVV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Rozvíjí a uplatňuje tvořivost a fantazii, využívá získané 
poznatky a dovednost Tematická práce ke Dni Země

Orientace ve výtvarném umění, vnímání autoraVV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Komunikuje se spolužáky, rodinnými příslušníky ––hledá 
vztah k životnímu prostředí Výstavka prací

Orientace ve výtvarném umění, vnímání autoraVV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Beseduje, vzájemně se motivuje k výtvarným činnostem
Výstavka prací

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Výtvarná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
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Výtvarná výchova 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Rozvíjení smyslové citlivosti. Jednoduché vztahy mezi
prvky vizuálně obrazného vyjádření - podobnost,
kontrast a rytmus linií, tvarů a barev, jejich kombinace
v ploše, objemu a prostoru. Uspořádání objektů na
základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného
postavení ve statickém i dynamickém vyjádření.

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

Pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření při
vlastních tvůrčích činnostech.

Vizuálně obrazná vyjádření hmatových, sluchových,
pohybových, čichových a chuťových pocitů vnímaných
jinými smysly než zrakem.
Rozvíjení smyslové citlivosti. Jednoduché vztahy mezi
prvky vizuálně obrazného vyjádření - podobnost,
kontrast a rytmus linií, tvarů a barev, jejich kombinace
v ploše, objemu a prostoru. Uspořádání objektů na
základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného
postavení ve statickém i dynamickém vyjádření.

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření
ve vztahu k celku.

Vizuálně obrazná vyjádření hmatových, sluchových,
pohybových, čichových a chuťových pocitů vnímaných
jinými smysly než zrakem.

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností

Při tvorbě se vědomě zaměřuje na vyjádření vlastních
zkušeností a nejbližších sociálních vztahů.

Vyjádření osobních pocitů při sledování umělecké
výtvarné tvorby (fotografie, film, televize, elektronická
média, reklama). Uplatňování subjektivity.

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

Hledá vhodné prostředky pro vyjádření vlastních
smyslových zážitků, nejen zrakových.

Manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v
prostoru, akční tvar malby a kresby. Získávání
prostředků pro vyjádření pocitů, emocí, nálad,
fantazijních představ.

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění.

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 

Pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů volí svobodně
různé prostředky výtvarného vyjádření.

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením z hlediska
jejich vnímání a z hlediska motivace.
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Výtvarná výchova 4. ročník

kombinuje prostředky a postupy
Ověřování komunikačních účinků. Utváření a
zdůvodnění, odlišné interpretace vizuálně obrazných
vyjádření v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje,
vysvětlení výsledků tvorby podle vlastních schopností
a osobnostního zaměření.

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

Porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako ke
zdroji inspirace.

Rozlišení vizuálně obrazných vyjádření, výběr a
uplatnění. Ukázky ilustrací, volné malby a kresby,
plastik, animovaných filmů, komiksů, fotografií,
reklamních prostředků.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Výtvarná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Výtvarná výchova 5. ročník

• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
malba - lidské reálné a fantastické postavy
modrotisk
tisk z koláže
kresba
koláž - doplněná různými typy písma
zátiší
postavy v pohybu

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

experimentuje s barvou, vyjadřuje proporce lidské 
postavy a hlavy

podzimní aranžování
malba - lidské reálné a fantastické postavy
modrotisk
tisk z koláže
kresba
koláž - doplněná různými typy písma
zátiší
postavy v pohybu

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

uspořádává objekty do celků, staticky a dynamicky 
vyjadřuje

podzimní aranžování
malba - lidské reálné a fantastické postavy
modrotisk
tisk z koláže
kresba
koláž - doplněná různými typy písma
zátiší
postavy v pohybu

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

seznamuje se s funkcí písma, písmeno jako dekorativní 
prvek

podzimní aranžování
malba - lidské reálné a fantastické postavyVV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 

uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
píše, kreslí, stříhá, vytrhává, řadí písma v jednoduchých 
krátkých nápisech modrotisk
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Výtvarná výchova 5. ročník

tisk z koláže
kresba
koláž - doplněná různými typy písma
zátiší
postavy v pohybu

linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

podzimní aranžování
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

zážitky ze života dětí

třídní novinyVV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů

výtvarně vyjadřuje zážitky, emoce, myšlenky, události 
seznamuje se s významnými osobnostmi výtvarného 
umění

reklama

zážitky ze života dětí
třídní noviny
reklama
ilustrace, volná malba, skulptura
komiks
kresba - dokreslování poloviny fotografie

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy

vyjadřuje zážitky, emoce, myšlenky, události rozvíjí 
prostorové vidění, cítění a vyjadřuje se na základě 
pozorování

kresba - významné budovy
VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

zážitky ze života dětí

třídní noviny
reklama
ilustrace, volná malba, skulptura
komiks
kresba - dokreslování poloviny fotografie
kresba - významné budovy

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

vizuálně obrazně vyjadřuje obsah fotografie, filmu, 
televize, reklam

malba - historie našeho města
VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah obrazně se vyjadřuje na volné téma, zajímá se o ilustrace, volná malba, skulptura
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Výtvarná výchova 5. ročník

komiks
kresba - dokreslování poloviny fotografie
kresba - významné budovy

vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

animovaný film, fotografie, reklamu

malba - historie našeho města
ilustrace, volná malba, skulptura
komiks
kresba - dokreslování poloviny fotografie
kresba - významné budovy

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy

dotváří prostředí

malba - historie našeho města
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

    

5.10 Tělesná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 2 2 2 0 0 0 0 10
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexního vzdělávání žáků v problematice zdraví a oblasti 

Člověk a zdraví, směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé 
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Název předmětu Tělesná výchova
straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální 
pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, 
jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu 
pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a 
výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. 
Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělání žákův prožitek z pohybu a z 
komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. V Tělesné 
výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na 
posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování - bez paušálního porovnávání žáků 
podle výkonných norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a 
aktuální zdravotní stav žáků. Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení 
pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je 
odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení – 
v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí Tělesné 
výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v 
hodinách Tělesné výchovy pro všechny žáky, nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo 
činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Učivo povinného předmětu Tělesná výchova je členěno do samostatných na sebe navazujících etap. 
Obsahem se učivo jednotlivých etap člení na tyto tematické okruhy: 
 Činnosti ovlivňující zdraví 
 Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 Činnosti podporující pohybové učení 
Učivo na 1. stupni ZŠ je organizováno do dvou etap. 1. a 2. ročník je zaměřen na utváření elementárních 
pohybových dovedností, zdravotně pohybové a hygienické návyky, ve výuce je upřednostňováno hravé 
pojetí výuky s důrazem na prožitek pohybových činností.  3. a 5. ročník předpokládá rozvoj nových 
pohybových dovedností, výuka je zaměřena pro uplatnění obratnostních a rychlostních předpokladů, ve 
výuce je u žáků upřednostňováno vypěstování návyků na efektivní didaktické metody při pohybových 
činnostech. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení 
všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem 
navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si 
osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování 
účelného chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech.
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Název předmětu Tělesná výchova
Integrace předmětů • Tělesná výchova

Kompetence k učení:
• vedeme žáky k poznávání vlastních pohybových schopností 
• klademe důraz na kultivovaný pohybový projev 
• vedeme žáky k uvědomění si prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou 
• pomáháme žákům sledovat rozvoj jejich vlastní fyzické zdatnosti 
• zapojujeme žáky do těch sportovních soutěží, ve kterých mají dobré pohybové dovednosti a fyzické 
předpoklady 
• vedeme žáky k pravidelnému pohybovému režimu, budeme uplatňovat kondičně zaměřené činnosti, 
povedeme žáky k přiměřené samostatnosti a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti 
• do pohybového režimu žáků zařazujeme korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením
Kompetence k řešení problémů:
• vhodnými metodami směřujeme žáky k zamyšlení se nad zvládnutím cviku, sportovního prvku, povedeme 
je k samostatnému hledání tréninkové cesty 
• vysvětlíme jim výhody v používání taktiky v individuálních i kolektivních sportech 
• zorganizujeme pro žáky účast na soutěžích 
Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k porozumění běžně používaných povelů, gest a zvuků, reakci na ně a schopnosti je 
následně samostatně používat 
• vedeme žáky od spontánního pohybu k řízené činnosti 
• zapojujeme žáka do diskuse o taktice družstva

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k uvědomění si významu sociálních vztahů a rolí ve sportu 
• podporujeme a vytváříme příznivé sociální klima, které vede žáky k vzájemným přátelským vztahům, 
vedeme ke schopnosti pomoci spolužákovi 
• vytváříme podmínky pro sebehodnocení žáka, přijímání pochvaly i kritiky 
• pomáháme vytvářet u žáka pozitivní představy o sobě samém, podporujeme jeho sebedůvěru a 
samostatný osobnostní rozvoj 
• zařazujeme skupinovou práci a práci ve dvojicích, kdy silnější pomáhají slabším 
• učíme žáky dodržovat pravidla fair play 
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Název předmětu Tělesná výchova
Kompetence občanské:
• vytváříme trvalý vztah k pohybovým aktivitám 
• objasňujeme a dáváme příklady potřeby dodržování hygieny při pohybových aktivitách 
• dbáme na dodržování pravidel slušného chování 
• výsledky sportovních aktivit hodnotíme na základě jasných kritérií 
• vedeme žáky k rozlišení a uplatnění práv a povinností vyplývajících z různých rolí (hráč, rozhodčí, divák) 
• vedeme žáky k dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech lehčího charakteru
Kompetence pracovní:
• dbáme na dodržování vymezených pravidel ve sportu a aplikujeme jejich používání v celém životě 
• vedeme žáky k bezpečnému používání pomůcek a nářadí, k ochraně svého zdraví a zdraví druhých, 
minimalizujeme rizika úrazu 
• pomáháme žákům organizovat vlastní pohybový režim
Kompetence digitální:

• vedeme žáky k ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aby je
využíval při realizaci svých sportovních aktivit s ohledem na ochranu vlastního zdraví

• vedeme žáky k předcházení situacím s negativním dopadem na jejich
tělesné zdraví

Způsob hodnocení žáků Hodnocení podaného výkonu, splnění stanovených kritérií. Účast žáků na sportovních soutěžích 
pořádaných školou a AŠSK. Pozorování žáků při organizování a účasti na sportovních soutěžích. Dodržování 
řádu tělocvičny.

   

Tělesná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
příprava ke sportovnímu výkonu
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti - jednoduché tanečky, základy 
estetického pohybu

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou

tělocvičné pojmy, komunikace v TV
příprava ke sportovnímu výkonu
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti - jednoduché tanečky, základy 
estetického pohybu

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

spojuje každodenní pohybovou činnost se zdravím

tělocvičné pojmy, komunikace v TV
příprava ke sportovnímu výkonu
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti - jednoduché tanečky, základy 
estetického pohybu

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

dbá na správné držení těla při různých činnostech i při 
provádění cviků, dbá na správné dýchání

tělocvičné pojmy, komunikace v TV
příprava ke sportovnímu výkonu
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti - jednoduché tanečky, základy 
estetického pohybu

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

zná relaxační cviky

tělocvičné pojmy, komunikace v TV
příprava ke sportovnímu výkonu
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

vyjádří melodii rytmem pohybu

cvičení pro děti - jednoduché tanečky, základy 
estetického pohybu
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tělocvičné pojmy, komunikace v TV
příprava ke sportovnímu výkonu
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti - jednoduché tanečky, základy 
estetického pohybu

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

zná a užívá základní tělocvičné pojmy- názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

tělocvičné pojmy, komunikace v TV
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj forem vytrvalosti, síly, koordinace
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídající velikosti
průpravná cvičení a úpoly

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá v souladu se svými předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti

vztah ke sportu, prožitek z pohybové činnosti, 
psychomotorika
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj forem vytrvalosti, síly, koordinace
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídající velikosti
průpravná cvičení a úpoly

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách, cvičení na 
žebřinách, skoky přes švihadlo, cvičení na lavičkách

vztah ke sportu, prožitek z pohybové činnosti, 
psychomotorika
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj forem vytrvalosti, síly, koordinace
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídající velikosti
průpravná cvičení a úpoly

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

projevuje přiměřenou radost z pohybu, samostatnost, 
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

vztah ke sportu, prožitek z pohybové činnosti, 
psychomotorika
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích

využití netradičního náčiní při cvičení
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pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností, her a soutěží
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

jedná v duchu fair - play

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností, her a soutěží
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

zvládne přihrávku jednoruč a obouruč

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností, her a soutěží
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

zná a dodržuje základní pravidla her, je schopen soutěžit 
v družstvu

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností, her a soutěží

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny 
při sportování v tělocvičně, na hřišti i v přírodě

bezpečnost při sportování

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

zná a reaguje na smluvená gesta, povely, signály při 
organizaci činností používá vhodné oblečení a obuv

znalost smluvených signálů a gest

denní režim z hlediska zdravotního oslabení
cvičení na podporu pohybového aparátu - páteř, 
správné držení hlavy, posilování jednotlivých 
svalových skupin, uvolňovací cvičení, rotační cvičení, 
správné dýchání
cvičení na oslabení vnitřních orgánů - rozvoj hlavních a 
pomocných svalů, adaptace na zvýšenou zátěž
cvičení koordinace a rovnováhy

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

dbá na správné držení těla v různých polohách dodržuje 
denní režim provádí dechová cvičení a cvičení pro 
podporu
pohybového aparátu a pro správnou funkci vnitřních a 
smyslových orgánů

nevhodná cvičení a činnosti
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cviky pro prevenci a korekci oslabení
denní režim z hlediska zdravotního oslabení
cvičení na podporu pohybového aparátu - páteř, 
správné držení hlavy, posilování jednotlivých 
svalových skupin, uvolňovací cvičení, rotační cvičení, 
správné dýchání

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením

cviky pro prevenci a korekci oslabení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

   

Tělesná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
příprava ke sportovnímu výkonu, příprava organismu, 
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou, zná protahovací a napínací cviky, cviky pro 
zahřátí a uvolnění

jednoduché tanečky, základy estetického pohybu
příprava ke sportovnímu výkonu, příprava organismu, 
zdravotně zaměřené činnosti

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

dbá na správné držení těla při různých činnostech, dbá 
na správné dýchání

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
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jednoduché tanečky, základy estetického pohybu
příprava ke sportovnímu výkonu, příprava organismu, 
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu

jednoduché tanečky, základy estetického pohybu
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj vytrvalosti a rychlosti, síly a 
koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách, jednoduchá 
cvičení na žebřinách, skáče přes švihadlo, provádí 
cvičení na lavičkách

průpravná cvičení a úpoly
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj vytrvalosti a rychlosti, síly a 
koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

projevuje přiměřenou radost z pohybu, samostatnost a 
vůli po zlepšení pohybové dovednosti

průpravná cvičení a úpoly
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj vytrvalosti a rychlosti, síly a 
koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se respektovat zdravotní handicap

průpravná cvičení a úpoly
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem, rozvoj vytrvalosti a rychlosti, síly a 
koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zná význam sportování pro zdraví

průpravná cvičení a úpoly
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích

pravidla her a soutěží
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

jedná v duchu fair - play základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
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využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV
pravidla her a soutěží
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

zvládne přihrávku jednoruč a obouruč

pravidla her a soutěží
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

zná a dodržuje základní pravidla her, je schopen soutěžit 
v družstvu

pravidla her a soutěží
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

je si vědom následků porušení pravidel pro sebe a 
družstvo

pravidla her a soutěží
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny 
při sportování v tělocvičně, na hřišti i v přírodě

tělocvičné pojmy, komunikace, bezpečnost při 
sportování

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

zná a reaguje na smluvená gesta, povely, signály při 
organizaci činností

znalost smluvených signálů a gest

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

používá vhodné oblečení a obuv znalost smluvených signálů a gest

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 
plavání, zvládá základní plavecké dovednosti

základní plavecká výuka, hygiena plavání

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

zvládne techniku jednoho plaveckého stylu, zvládá prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti při pobytu ve vodě

základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob, 
prvky sebezáchrany a bezpečnosti

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

prevence a korekce oslabení

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 

dbá na správné držení těla v různých polohách dodržuje 
denní režim

denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení
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správné základní cvičební polohy nevhodná cvičení a činnosti
prevence a korekce oslabení
denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

provádí dechová cvičení a cvičení pro podporu 
pohybového aparátu a pro správnou funkci vnitřních a 
smyslových orgánů

nevhodná cvičení a činnosti
prevence a korekce oslabení
denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením

nevhodná cvičení a činnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

   

Tělesná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
příprava ke sportovnímu výkonu, příprava organismu, 
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou, zná protahovací a napínací cviky, cviky pro 
zahřátí a uvolnění

jednoduché tanečky, základy estetického pohybu
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příprava ke sportovnímu výkonu, příprava organismu, 
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

dbá na správné držení těla při různých činnostech, dbá 
na správné dýchání

jednoduché tanečky, základy estetického pohybu
příprava ke sportovnímu výkonu, příprava organismu, 
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

spojuje každodenní pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti

jednoduché tanečky, základy estetického pohybu
příprava ke sportovnímu výkonu, příprava organismu, 
zdravotně zaměřené činnosti
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu

jednoduché tanečky, základy estetického pohybu
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok z 
místa, hod míčkem, rozvoj vytrvalosti a rychlosti, síly a 
koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídajícím velikosti a hmotnosti
šplh na tyči
průpravná cvičení a úpoly

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách, jednoduchá 
cvičení na žebřinách, skáče přes švihadlo, provádí 
cvičení na lavičkách

štafetový běh
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok z 
místa, hod míčkem, rozvoj vytrvalosti a rychlosti, síly a 
koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídajícím velikosti a hmotnosti
šplh na tyči
průpravná cvičení a úpoly

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zná techniku hodu kriketovým míčkem

štafetový běh
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 

uběhne 60 m, zná princip štafetového běhu, zná taktiku 
běhu na větší vzdálenosti

základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok z 
místa, hod míčkem, rozvoj vytrvalosti a rychlosti, síly a 
koordinace pohybu
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základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídajícím velikosti a hmotnosti
šplh na tyči
průpravná cvičení a úpoly

usiluje o jejich zlepšení

štafetový běh
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok z 
místa, hod míčkem, rozvoj vytrvalosti a rychlosti, síly a 
koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídajícím velikosti a hmotnosti
šplh na tyči
průpravná cvičení a úpoly

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

naučí se techniku odrazu z můstku při cvičení na koze

štafetový běh
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok z 
místa, hod míčkem, rozvoj vytrvalosti a rychlosti, síly a 
koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídajícím velikosti a hmotnosti
šplh na tyči
průpravná cvičení a úpoly

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

projevuje přiměřenou radost z pohybu, samostatnost a 
vůli po zlepšení pohybové dovednosti

štafetový běh
základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok z 
místa, hod míčkem, rozvoj vytrvalosti a rychlosti, síly a 
koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídajícím velikosti a hmotnosti
šplh na tyči
průpravná cvičení a úpoly

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

učí se respektovat zdravotní handicap

štafetový běh
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

zná význam sportování pro zdraví základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, skok z 
místa, hod míčkem, rozvoj vytrvalosti a rychlosti, síly a 
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koordinace pohybu
základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídajícím velikosti a hmotnosti
šplh na tyči
průpravná cvičení a úpoly

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

štafetový běh
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích

pravidla her a soutěží
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

jedná v duchu fair - play

pravidla her a soutěží
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

zvládne přihrávku jednoruč a obouruč, driblink, rozliší 
míč na volejbal a basketbal, učí se hru s basketbalovým
míčem, nacvičuje střelbu na koš, nacvičuje 
přehazovanou pravidla her a soutěží

základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

zná a dodržuje základní pravidla her, je schopen soutěžit 
v družstvu

pravidla her a soutěží
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

umí se dohodnout na spolupráci a taktice družstva a 
dodržovat ji

pravidla her a soutěží
základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

je si vědom následků porušení pravidel pro sebe a 
družstvo

pravidla her a soutěží
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základy sportovních her, míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost
využití netradičního náčiní při cvičení organizace při TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje

pravidla her a soutěží
tělocvičné pojmy, komunikace bezpečnost při 
sportování

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny 
při sportování v tělocvičně, na hřišti i v přírodě

bezpečnost při sportování
tělocvičné pojmy, komunikace bezpečnost při 
sportování

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

zná a užívá základní tělocvičné pojmy, názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

bezpečnost při sportování
tělocvičné pojmy, komunikace bezpečnost při 
sportování

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

zná pojmy z pravidel sportu a soutěží, rozumí povelům 
pořadových cvičení a správně na ně reaguje

bezpečnost při sportování
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

zná a reaguje na smluvená gesta, povely, signály při 
organizaci činností

bezpečnost při sportování

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

používá vhodné oblečení a obuv bezpečnost při sportování

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 
plavání

jeden plavecký styl, hygiena plavání, skoky do vody, 
bezpečnost

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní 
plavecké dovednosti

jeden plavecký styl, hygiena plavání, skoky do vody, 
bezpečnost

základní plavecké dovednosti
jeden plavecký způsob

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

zvládne techniku jednoho plaveckého stylu

prvky sebezáchrany a bezpečnosti
základní plavecké dovednostiTV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

zvládne prvky sebezáchrany a bezpečnosti při pobytu ve 
vodě prvky sebezáchrany a bezpečnosti

prevence a korekce oslabenídbá na správné držení těla v různých polohách dodržuje 
denní režim denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
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kontrola cvičení
nevhodná cvičení a činnosti
prevence a korekce oslabení
denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

provádí dechová cvičení a cvičení pro podporu

nevhodná cvičení a činnosti
prevence a korekce oslabení
denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

pohybového aparátu a pro správnou funkci vnitřních a 
smyslových orgánů

nevhodná cvičení a činnosti
prevence a korekce oslabení
denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením

nevhodná cvičení a činnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

   

Tělesná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rozcvička, navrhuje vhodné pohybové hry
cvičení s hudbou, rytmická cvičení, akrobacie, cvičení 
na nářadí, posilovací cvičení

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

dokáže pravidelně cvičit a zapojovat se do různých 
cvičení, zlepšuje své výkony a fyzickou zdatnost

základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí
kotouly, stoj na rukou, švihadla, vytrvalostní běhTV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

zlepšuje úroveň své fyzické zdatnosti dokáže využít 
netradiční náčiní psychomotorická cvičení s netradičním náčiním

bezpečnost při cvičení, bezpečné ukládání cvičebního 
náčiní, bezpečnost v šatnách

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

dodržuje bezpečnost při pohybových činnostech, 
pravidla hygieny, adekvátní reakce při úraze spolužáka

zásady první pomoci, nejdůležitější telefonní čísla 
první pomoci
soutěže, úpoly, štafety, slalomTV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

porovnává své výkony
základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, 
skok do dálky, hod míčkem
pravidla her a jejich dodržování
posilování týmového ducha
respektování odlišných sportovních možností 
jednotlivců
netradiční pohybové aktivity

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

hraje fair-play

vybíjená, basketbal, florbal
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

reaguje správně na tělocvičné názvosloví, pokyny rozcvička, míčové hry, cvičení na nářadí, s pomůckami

brusleníTV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

seznamuje se s připravovanými sportovními aktivitami 
organizovanými mimo školu orientace v nabídce sportovních aktivit především v 

místě bydliště
prevence a korekce oslabeníZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

dbá na správné držení těla v různých polohách dodržuje 
denní režim denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 

kontrola cvičení
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nevhodná cvičení a činnosti
prevence a korekce oslabení
denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

provádí dechová cvičení a cvičení pro podporu 
pohybového aparátu a pro správnou funkci vnitřních a 
smyslových orgánů

nevhodná cvičení a činnosti
prevence a korekce oslabení
denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením

nevhodná cvičení a činnosti
prevence a korekce oslabení
denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

koriguje techniku cvičení podle pokynů, event. před 
zrcadlem

nevhodná cvičení a činnosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

   

Tělesná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného dokáže pravidelně cvičit a zapojovat se do různých rozcvička, relaxační cvičení, protahování
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Tělesná výchova 5. ročník

pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

cvičení běh, skok daleký, skok vysoký, slalom, švihadla, 
roznožka, kotouly, žebřiny, cvičení v přírodě

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

rozcvička, relaxační cvičení, protahování

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

zlepšuje úroveň své fyzické zdatnosti

běh, skok daleký, skok vysoký, slalom, švihadla, 
roznožka, kotouly, žebřiny, cvičení v přírodě

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

zařazuje korektivní cvičení, zlepšuje celkovou tělesnou 
zdatnost, harmonický rozvoj

protahování, posilování, uvolnění, relaxační cviky

pohybové hry, míčové hry, kopaná, volejbal, 
basketbal, vybíjená

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

hraje fair-play

běh 20 s, běh 3-6 min, běh k metě
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

sleduje svůj výkon, porovnává ho sebehodnocení

vyhledává informace z různých zdrojů
spolupráce se sportovními oddíly města, nabídka 
kroužků SVČ, Den otevřených dveří

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

podle svých možností se účastní sportovních aktivit i 
mimo školu

Den zdraví
vyhledává informace z různých zdrojů
spolupráce se sportovními oddíly města, nabídka 
kroužků SVČ, Den otevřených dveří

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

orientuje se v nabídce sportovních oddílů i 
volnočasových kroužků

Den zdraví
prevence a korekce oslabení
denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

dbá na správné držení těla v různých polohách dodržuje 
denní režim

nevhodná cvičení a činnosti
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 

provádí dechová cvičení a cvičení pro podporu prevence a korekce oslabení
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Tělesná výchova 5. ročník

denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení

vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

nevhodná cvičení a činnosti
prevence a korekce oslabení
denní režim z pohledu zdravotního oslabení, vědomá 
kontrola cvičení

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

pohybového aparátu a pro správnou funkci vnitřních a 
smyslových orgánů

nevhodná cvičení a činnosti
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením

cvičení podle pokynů

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

koriguje techniku cvičení podle pokynů, event. před 
zrcadlem

cvičení podle pokynů

zdravotní oslabení
prevence
pohybový režim

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

upozorní samostatně na činnosti, které jsou v rozporu s 
jeho oslabením

vnímání pocitů při cvičení
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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5.11 Pracovní činnosti 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Předmět pracovní činnosti naplňuje výstupy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Na prvním stupni jde 

především o získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Vychází z 
konkrétních životních situací, s nimiž žáci přicházejí do styku. Vzdělávací oblast se cíleně zaměřuje na 
praktické dovednosti a návyky a doplňuje vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v 
dalším životě a ve společnosti.
Vzdělávací obsah na prvním stupni je rozdělen do čtyř tematických okruhů: 
- práce s drobným materiálem 
- konstrukční činnosti 
- pěstitelské práce 
- příprava pokrmů 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

V etapě základního vzdělávání jsou Pracovní činnosti postaveny na tvůrčích činnostech a to na tvorbě 
vnímání a interpretaci.

• Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost 
rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na 
výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.

• Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování 
vlastních zkušeností při práci.

• Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu 
vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro 
vlastní práci.
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Název předmětu Pracovní činnosti
Integrace předmětů • Člověk a svět práce

Kompetence k učení:
• žáky vedeme k organizování si vlastní práce
• individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít

úspěch
• žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady,

podněcujeme jejich tvořivost
•  žáky vedeme k sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů:
• výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení

si dokázali obhájit
• při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami

z praktického života
• děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování,

přípravě, realizaci i hodnocení
Kompetence komunikativní:

• vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními
dospělými ve škole i mimo ni

• učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní
názor a zároveň poslouchat názor jiných

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence sociální a personální:
• vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupinách, k vytváření pravidel

práce v týmu, k přijímání rolí ve skupině, k vytváření příjemné atmosféry
v týmu, k chápání potřeby efektivně spolupracovat s druhými,
respektování různých hledisek, k ochotě poskytnout pomoc ostatním
spolužákům ve skupině

• učíme je zároveň odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré
vztahy mezi žáky

• chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce
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Název předmětu Pracovní činnosti
Kompetence pracovní:

• žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti “Svět práce”
• vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými

možnostmi při profesní orientaci
• výuku doplňujeme o praktické ukázky a exkurze

Kompetence digitální:
• učíme žáky předcházet situacím s negativním dopadem na jejich duševní

zdraví i zdraví ostatních
• při komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí vedeme žáky k

etickému jednání
Způsob hodnocení žáků Způsob hodnocení žáků vychází z obecných pravidel daných hodnocením žáků - viz kapitola ŠVP - 

hodnocení žáků a dále je rozpracován podrobněji v rámci předmětové komise. S pravidly hodnocení žáků 
jsou seznámeni žáci i zákonní zástupci.

   

Pracovní činnosti 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
práce s papírem, kartonem
práce s modelovací hmotou, hlínou, moduritem
práce s drobným přírodním materiálem

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat 
papír a skládat papír

práce s textilním materiálem - oči, knoflíky, koláž
práce s papírem, kartonem
práce s modelovací hmotou, hlínou, moduritem

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru, stlačuje, 
hněte, válí, spojuje, vykrajuje

práce s drobným přírodním materiálem
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Pracovní činnosti 1. ročník

práce s textilním materiálem - oči, knoflíky, koláž
práce s papírem, kartonem
práce s modelovací hmotou, hlínou, moduritem
práce s drobným přírodním materiálem

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

navléká, aranžuje, třídí přírodní materiál, stříhá a lepí 
textil

práce s textilním materiálem - oči, knoflíky, koláž
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny zaseje semena koutek přírody - velikonoční osení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

   

Pracovní činnosti 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
práce s papírem, kartonem
práce s modelovací hmotou, hlínou, moduritem
práce s drobným přírodním materiálem

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat 
papír a skládat papír

práce s textilním materiálem - oči, knoflíky, koláž
práce s papírem, kartonem
práce s modelovací hmotou, hlínou, moduritem

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru, stlačuje, 
hněte, válí, spojuje, vykrajuje

práce s drobným přírodním materiálem
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Pracovní činnosti 2. ročník

práce s textilním materiálem - oči, knoflíky, koláž
práce s papírem, kartonem
práce s modelovací hmotou, hlínou, moduritem
práce s drobným přírodním materiálem

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

navléká, aranžuje, třídí přírodní materiál, stříhá a lepí 
textil

práce s textilním materiálem - oči, knoflíky, koláž
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

pracuje podle návodu konstrukční činnosti, modely, dopravní prostředky, 
domy, nábytek

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

konstrukční činnosti konstrukční činnosti, modely, dopravní prostředky, 
domy, nábytek

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

sestavuje stavební prvky podle návodu konstrukční činnosti, modely, dopravní prostředky, 
domy, nábytek

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

montuje a demontuje konstrukční činnosti, modely, dopravní prostředky, 
domy, nábytek

pěstitelské činnostiČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

zná základy péče o rostliny - otírání listů, zalévání, 
přesazování, kypření koutek přírody - velikonoční osení

pěstitelské činnostiČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

zaseje semena
koutek přírody - velikonoční osení
pěstitelské činnostiČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 

zhodnotí výsledky pozorování
provádí pozorování a zhodnotí je

koutek přírody - velikonoční osení
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování stolování, prostírání, příprava jednoduchého pokrmu, 

vánoční posezení
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

zná a používá základy stolování a společenského 
chování

Den zdraví
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování stolování, prostírání, příprava jednoduchého pokrmu, 

vánoční posezení
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

připraví tabuli pro jednoduché stolování umí zacházet s 
příborem

Den zdraví
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví jednoduchý pokrm - studená kuchyně stolování, prostírání, příprava jednoduchého pokrmu, 
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Pracovní činnosti 2. ročník

vánoční posezení
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování Den zdraví

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

   

Pracovní činnosti 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vlastnosti papíru, funkce a využití pracovních 
pomůcek, práce s přírodním materiálem - pohádková 
postava, obrázek

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat 
papír a skládat papír

práce s textilním materiálem- koláž, nácvik předního a 
zadního stehu, přišívání knoflíků
vlastnosti papíru, funkce a využití pracovních 
pomůcek, práce s přírodním materiálem - pohádková 
postava, obrázek

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru

práce s textilním materiálem- koláž, nácvik předního a 
zadního stehu, přišívání knoflíků

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí přírodní vlastnosti papíru, funkce a využití pracovních 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program 

155

Pracovní činnosti 3. ročník

pomůcek, práce s přírodním materiálem - pohádková 
postava, obrázek

předměty z tradičních i netradičních materiálů materiál

práce s textilním materiálem- koláž, nácvik předního a 
zadního stehu, přišívání knoflíků
vlastnosti papíru, funkce a využití pracovních 
pomůcek, práce s přírodním materiálem - pohádková 
postava, obrázek

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá textil, přišije knoflík, 
jednoduché stehy

práce s textilním materiálem- koláž, nácvik předního a 
zadního stehu, přišívání knoflíků
vlastnosti papíru, funkce a využití pracovních 
pomůcek, práce s přírodním materiálem - pohádková 
postava, obrázek

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vyrobí jednoduchý textilní výrobek

práce s textilním materiálem- koláž, nácvik předního a 
zadního stehu, přišívání knoflíků

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle návodu konstrukční činnosti, modely, dopravní prostředky, 
domy, nábytek

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy konstrukční činnosti konstrukční činnosti, modely, dopravní prostředky, 
domy, nábytek

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy sestavuje stavební prvky podle návodu konstrukční činnosti, modely, dopravní prostředky, 
domy, nábytek

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy montuje a demontuje konstrukční činnosti, modely, dopravní prostředky, 
domy, nábytek
pěstitelské činnosti - základní podmínky pro pěstování 
rostlin
práce na školním pozemku
pěstování ze semen v místnosti

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

zná základy péče o rostliny - otírání listů, zalévání, 
přesazování, kypření

velikonoční osení
pěstitelské činnosti - základní podmínky pro pěstování 
rostlin
práce na školním pozemku

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny zaseje semena

pěstování ze semen v místnosti
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velikonoční osení
pěstitelské činnosti - základní podmínky pro pěstování 
rostlin
práce na školním pozemku
pěstování ze semen v místnosti

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny provádí pozorování a zhodnotí je

velikonoční osení
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování základní vybavení kuchyně

jednoduchá úprava stolu, pravidla stolováníČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
orientuje se v základním vybavení kuchyně

nákup potravin, příprava pokrmů
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování základní vybavení kuchyně

jednoduchá úprava stolu, pravidla stolováníČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
chová se vhodně při stolování

nákup potravin, příprava pokrmů
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování základní vybavení kuchyně

jednoduchá úprava stolu, pravidla stolováníČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování

nákup potravin, příprava pokrmů
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování základní vybavení kuchyně

jednoduchá úprava stolu, pravidla stolováníČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
připraví jednoduchý pokrm - studená kuchyně

nákup potravin, příprava pokrmů
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování základní vybavení kuchyně

jednoduchá úprava stolu, pravidla stolováníČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

nákup potravin, příprava pokrmů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat, 
vytváří prostorové konstrukce

práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálu 
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů 
jednoduché pracovní postupy
práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálu 
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů 
jednoduché pracovní postupy
papír a karton

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

seznámí se se základy aranžování a využití samorostů

přírodniny
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky 
lidových tradic

využití tradic a lidových zvyků

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

zvládne různé druhy stehu (přední, zadní, ozdobný) textil

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

udržuje pořádek na pracovním místě hygiena a bezpečnost práce

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

konstrukční činnosti (práce se stavebnicemi, plošnými,
konstrukčními, prostorovými), práce s návodem

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

montuje a demontuje stavebnici dovede sestavovat 
složitější stavebnicové prvky - pracuje podle slovního 
návodu, předlohy práce na školním pozemku

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

konstrukční činnosti (práce se stavebnicemi, plošnými,
konstrukčními, prostorovými), práce s návodem

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

práce na školním pozemku

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu

pravidla správného stolování
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ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

hygiena a bezpečnost práce

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

práce na školním pozemku

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

pravidla správného stolování

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

zná základy péče o pokojové rostliny, rozlišuje setí a 
sázení

pěstitelské činnosti (základní podmínky pro pěstování 
rostlin)

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

množí rostliny odnožemi a řízkováním pěstitelské činnosti (základní podmínky pro pěstování 
rostlin)

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné 
rostliny

pěstování pokojových rostlin v místnosti

pěstitelské činnosti (základní podmínky pro pěstování 
rostlin)

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky a nástroje

pěstování pokojových rostlin v místnosti
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené 

kuchyně
výběr a nákup potravin

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování

jednoduchá úprava stolu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Pracovní činnosti 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálu 
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat, 
vytváří prostorové konstrukce

jednoduché pracovní postupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálu 
funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

seznámí se se základy aranžování a využití samorostů

jednoduché pracovní postupy

využití tradic a lidových zvykůČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

seznámí se při činnosti s různým materiálem, s prvky 
lidových tradic práce s papírem a kartonem, přírodninami

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

zvládne různé druhy stehu (přední, zadní, ozdobný), 
seznámí se s látáním a tkaním, háčkuje

práce s textilem

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

udržuje pořádek na pracovním místě dodržování hygieny a bezpečnosti práce

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne dodržování hygieny a bezpečnosti práce
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dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

první pomoc při úrazu

konstrukční činnosti (práce se stavebnicemi, plošnými, 
konstrukčními, prostorovými)

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

montuje a demontuje stavebnici

práce s předlohou a jednoduchým náčrtem
konstrukční činnosti (práce se stavebnicemi, plošnými, 
konstrukčními, prostorovými)

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky - 
pracuje podle slovního návodu, předlohy nebo 
jednoduchého schématu práce s předlohou a jednoduchým náčrtem

pěstitelské činnosti (základní podmínky pro pěstování 
rostlin)

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

rozlišuje setí a sázení

pěstování rostlin ze semen v místnosti
pěstitelské činnosti (základní podmínky pro pěstování 
rostlin)

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

množí rostliny odnožemi a řízkováním

pěstování rostlin ze semen v místnosti
pěstitelské činnosti (základní podmínky pro pěstování 
rostlin)

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako 
drogy, alergeny

pěstování rostlin ze semen v místnosti
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

zná základy péče o pokojové květiny pěstování pokojových rostlin

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

vede pěstitelské pokusy a pozorování práce na školním pozemku

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky a nástroje

práce na školním pozemku

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně
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ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené i 
teplé kuchyně

výběr a nákup potravin

jednoduchá úprava stoluČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování pravidla správného stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

    

5.12 Náboženství 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný   

   

Název předmětu Náboženství
Oblast Nepovinné předměty
Charakteristika předmětu Předmět náboženství je realizován jako nepovinný předmět. Učivo je zpracováno do osnov na základě 

dosud platného dokumentu České biskupské konference z roku 2004 „Osnovy k výuce náboženské výchovy 
římskokatolické církve v 1. – 5. ročníku základní školy pro nepovinný předmět náboženství v základních 
školách“. Každý ročník má své téma, učivo je členěno do tematických celků, které mají v každém ročníku 
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Název předmětu Náboženství
stejnou strukturu. Učivo se v nich cyklicky opakuje a je prohlubováno v závislosti na schopnostech dětí. 
Obsah učiva lze popsat níže uvedenými naukovými celky: 1. Bible (Kniha knih - fakta o Bibli; Svědectví o 
Božím jednání s člověkem, dobro a zlo ; Bible jako Boží slovo, biblická kultura; Bible a kultura křesťanských 
národů) 2. Ježíš Kristus a Církev (Boží Syn a pravý člověk; Život a působení Ježíše Krista; Ježíš Kristus - 
zakladatel Církve, identita církve; Vyznání víry; Historie církve; Misijní působení církve) 3. Křesťanství v 
praktickém životě (Lidský život jako dar, moje osobní identita; Vztahy mezi člověkem a Bohem; Mezilidské 
vztahy včetně pohledu křesťanské mravouky; Vztahy mezi křesťanskými církvemi; Vztah křesťanů k lidem 
jiných náboženství a kultur; Víra, naděje a láska v životě křesťana; Doprovázení lidského života svátostmi a 
svátostinami v jeho klíčových okamžicích; Slavení křesťanských svátků; Křesťanská angažovanost pro 
spravedlnost; Vztah křesťanů k životnímu prostředí) Od 4. ročníku lze tato témata doplnit informacemi o 
vlivu křesťanství na utváření místa, kde žiji: Stopy křesťanství v naší obci a regionu (stavby, kulturní 
památky, sochy, kapličky, Boží muka apod.) Slavné křesťanské osobnosti regionu a aktuální angažovanost 
křesťanů pro společnost (např. Charita apod.) Všemi tematickými celky prolíná výchova v duchu křesťanské 
etiky, rozvíjení duchovního rozměru osobnosti žáka, porozumění křesťanským symbolům a tradicím. Je 
určen všem žákům 1. – 5. tříd. Žákům poskytuje základní vhled do křesťanské nauky, tradice a křesťanských 
životních postojů a hodnot. Nabízí možnost seznámit se s odpověďmi katolické církve na jejich otázky o 
Bohu, člověku a o světě a dává jim prostor pro jejich vlastní hledání hodnot a postojů.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Časová dotace předmětu: 1 hodina týdně (1. - 5. ročník)
Organizační vymezení předmětu: Předmět se vyučuje ve škole, převážně v učebně, a to ve skupinách, kde 
je sdruženo více ročníků. To závisí na momentálním zájmu rodičů a dětí o výuku tohoto předmětu. Součástí 
výuky mohou být exkurze (např. prohlídka kostela, křesťanských zařízení, návštěva bohoslužeb o 
významných svátcích); dále se žáci mohou účastnit charitativních nebo osvětových křesťanských projektů 
(např. Tříkrálová sbírka, živý Betlém).
Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence občanské:
Způsob hodnocení žáků V hodinách je slovní hodnocení
    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program 

163

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

Cíl hodnocení: Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu o úrovni osvojení 

očekávaných výstupů (znalostí, schopností, dovedností i postojů) v daném období. Žák díky tomu 

získá informaci, jak se mu podařilo zvládnout problematiku výchovně vzdělávacího procesu, jak 

dovede využívat získané vědomosti a dovednosti. 

Formy hodnocení: Během školního roku jsou žáci hodnoceni průběžně a na konci každého pololetí 

prostřednictvím vysvědčení souhrnně. Škola využívá kvantitativní normativní hodnocení. Ke 

klasifikaci se používají klasifikační stupně.  

Průběžné hodnocení: Průběžné hodnocení vědomostí, dovedností, případně schopností a postojů 

zaznamenávají vyučující do elektronických žákovských knížek žáků a do svých klasifikačních 

záznamů. V 1. ročníku se místo elektronické žákovské knížky používá notýsek, do něhož se 

zapisuje hodnocení písemně. Podobu těchto záznamů si vytváří každý vyučující na základě svých 

zkušeností a potřeb. K hodnocení žáků škola využívá klasifikační stupně, které vycházejí z 

hodnocení uvedeném ve školním řádu. Při vynikajícím výkonu v psaném ověřování vědomostí, 

může vyučující použít při hodnocení výborně podtržítko, hvězdičku nebo razítko. Škola při 

hodnocení používá váhový systém známek a všichni vyučující hodnotí žáky podle stejných 

klasifikačních kritérií. V 1. ročníku se ke klasifikaci používají známky a razítka. V ostatních ročnících 

probíhá klasifikace známkami od počátku výuky dle rozvrhu. 

Souhrnné hodnocení: Při určovánístupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci 

klasifikačního obdobíse hodnotí kvalita práce, naplnění školních vzdělávacích výstupů a učební 

výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se určuje na základě 

průměru z klasifikace za příslušné období, který je dále zohledněn prací žáka ve škole a jeho 

přístupem k práci. Výslednou známku za klasifikační období zákonní zástupci naleznou v 

elektronické žákovské knížce a v písemné podobě na vysvědčení. Na žádost rodičů a doporučení 

PPP je možné využít slovní hodnocení 

6.2 Kritéria hodnocení 

K hodnocení žáků škola využívá klasifikační stupně, které vycházejí z hodnocení uvedeném ve 

školním řádu
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