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1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP

NÁZEV ŠVP:Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice 

1.2 Údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY:Základní škola Štěnovice, okres Plzeň-jih

ADRESA ŠKOLY:Čižická 344, Štěnovice, 33209

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:Mgr. Petr Liška

KONTAKT:e-mail: eko@zsstenovice.cz, web: www.zsstenovice.cz

IČ:70923311

RED-IZO:600070531 

1.3 Zřizovatel

NÁZEV ZŘIZOVATELE:Obec Štěnovice

ADRESA ZŘIZOVATELE:Čižická 133, 33209 Štěnovice

KONTAKTY:

starosta 377916009

1.4 Platnost dokumentu

PLATNOST OD:1. 9. 2016

VERZE SVP:1

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:31. 8. 2016

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:30. 8. 2016
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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy

Základní škola Štěnovice, okres Plzeň-jih je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. 

ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy. 

2.2 Umístění školy

Škola je umístěna v 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. Škola se nezabývá integrací žáků s tělesným handicapem.

Žáci s integrací se vzdělávají:

- na základě IVP bez asistenta pedagoga

- na základě IVP s asistentem pedagoga podle doporučení specializovného střediska

- bez IVP podle doporučení specializovného střediska

- s možností další osoby vstupující do vzdělávání (tlumočník, osobní asistent, překladatel do 

znakové řečí,...)

2.4 Podmínky školy

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k 

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

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.

Počet školních budov je 2 - 5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex 

budov, pěstitelský pozemek, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup není zajištěn. 

Pro trávení volného času je k dispozici herna. Žákům jsou k dispozici šatny.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, fyzika, hudební výchova, 

chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova. Dále škola poskytuje žákům 

možnost pro připojení k internetu využít 46 pracovních stanic, specializované učebny, pracovní 

stanice ve třídách, bezdrátové připojení v části školy.
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Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební 

výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.

literatura a umění: např.Listování pro 1. a 2. stupeň, autorská čtení

sexuální výchova: přednášky se sexuální tématikou

zdravověda: spolupráce se studenty LF, základy první pomoci 

2.5 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery

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

mimoškolní akce (výlety, exkurze), projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost.

Pravidelné školní akce: den otevřených dveří. 

2.6 Charakteristika pedagogického sboru

Na škole působí okolo 34 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. 

2.7 Dlouhodobé projekty

Škola se účastní projektu Technik ve spolupráci se Strojnickou průmyslovou školou v Plzni. Tento 

projekt se zaměřuje na praktické dovednosti žáků při výrobě různých technickýchproduktů
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy

Zaměření školy:

všeobecné 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení KOMPETENCE K UČENÍ –umožnit žákům osvojit si strategii učení a 

motivovatje pro celoživotní učení
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s 
textem, vyhledávání informací.
Žáky vedeme k sebehodnocení.
Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci 
prožít úspěch.
Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo 
vyučování.
Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní 
nápady, podněcujeme jejich tvořivost.
Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád.
Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení 
pro samotné učení a pro jeho další přínos.
Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly.

Kompetence k řešení 
problémů

KOMPETENCE K ŘEŠENÍPROBLÉMŮ –podněcovat žáky k tvořivému 
myšlení,logickému uvažovánía k řešení problémů
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje 
řešení si dokázali obhájit.
Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy 
(matematický Klokan ap.).
Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými 
úlohami z praktického života.
Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze 
všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a 
počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a 
vhodným způsobem využívat.
Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu.
Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží.
Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky
Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na 
plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.
K prezentaci projektů využíváme multimediální učebny a aulu 
školy.

Kompetence komunikativní KOMPETENCEKOMUNIKATIVNÍ –vést žáky k všestranné a 
účinnékomunikaci
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a 
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Výchovné a vzdělávací strategie
ostatními dospělými ve škole i mimo školu.
Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj 
vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných.
Žáci se podílejí na zpracování videozáznamů a různé další 
dokumentace ze školního života.
Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami.
Začleňujeme metody kooperativního učení.

Kompetence sociální a 
personální

KOMPETENCE SOCIÁLNÍA PERSONÁLNÍ -rozvíjet u žáků 
schopnostspolupracovat a respektovatpráci vlastní a druhých
Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, 
vzájemnou pomoc při učení.
Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a 
úkolech.
Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve 
skupině.
Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel 
chování.
Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje 
dobré vztahy mezi žáky.
Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.

Kompetence občanské KOMPETENCE OBČANSKÉ -připravovat žáky jakosvobodné a 
zodpovědné osobnosti, uplatňující svápráva a plnící své povinnosti
Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování.
Jsou respektovány individuální rozdíly (národnostní, kulturní).
Je kladen důraz na environmentální výchovu,
žáky vedeme k třídění odpadů.

Kompetence pracovní KOMPETENCE PRACOVNÍ -pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své 
schopnostii reálné možnostia uplatňovat získané vědomosti a 
dovednosti připrofesní orientaci
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 exkurze.
Na škole je vypracován celoškolní plán k volbě povolání.
Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o 
další orientaci.

  

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami

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

Plán PLPP sestavuje třídní učitel za podpory výchovného poradce. Forma PLPP je písemná, je 

vytvořen po domluvě s vyučujícími v dané třídě. Plán PLPP je vyhodnocen společně třídním 
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učitelem a výchovným poradcem, kteří s jeho závěry seznámí zákonné zástupce a doporučí další 

postup.

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

IVP sestavuje třídní učitel za podpory výchovného poradce, vyučujících daných předmětů v 

ročníku  a konzultace s pracovníkem PPP či jiným specialistou. Forma IVP je písemná, je vytvořen 

na základě doporučení specializovaného pracoviště s přihlédnutím k možnostem školy. IVP  je 

průběžně vyhodnocován třídním učitelem a výchovným poradcem, kteří s jeho plněním seznámí 

zákonné zástupce a doporučí další postup.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Škola spolupracuje převážně se specializovaným poradenským pracovištěm (PPP, SPC) a s DDÚ a 

SVP v Plzni.

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

Žáky s SVP pravidelně sleduje výchovný poradce, který spolupracuje s třídními učiteli.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky:

Organizační forma vzdělávání žáků s SVP se může lišit (např. více individualizovaná v rámci 

frontální, popř. individuální během samostatné práce či konzultace), vyučující zvažuje zařazení do 

skupin či projektů dle individuálních schopností žáků. Žákům s SVP je poskytován dostatek času 

pro vypracování úkolů (v testu, samostatné práci).

v oblasti metod výuky:

Vyučující volí metody odpovídající schopnostem žáků s SVP, užívá zejména metod pracujících s 

názorem. Ve fázi fixace učiva může zvolit jinou formu procvičování. Při ověřování znalostí přihlíží k 

doporučení poradenského zařízení (např. upřednostnění zkoušení před písemnou prací či naopak, 

upravené formy diktátu, kratší/jinou podobu písemných prací...).

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:

Žáci s SVP se vzdělávají dle ŠVP ZŠ Štěnovice, v případě doporučení je možno vycházet z plnění tzv. 

minimálních výstupů RVP, které jsou v ŠVP ZŠ Štěnovice také zahrnuty.

v oblasti hodnocení:
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Hodnocení žáků s SVP se řídí doporučením poradenského zařízení (např. upřednostnění slovního 

hodnocení, úprava bodování testů...), vychází z kritérií hodnocení. 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných

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

Plán PLPP sestavuje třídní učitel za podpory výchovného poradce. Forma PLPP je písemná, je 

vytvořen po domluvě s vyučujícími v dané třídě. Plán PLPP je vyhodnocen společně třídním 

učitelem a výchovným poradcem, kteří s jeho závěry seznámí zákonné zástupce a doporučí další 

postup.

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

IVP sestavuje třídní učitel za podpory výchovného poradce, vyučujících daných předmětů v 

ročníku  a konzultace s pracovníkem PPP či jiným specialistou. Forma IVP je písemná, je vytvořen 

na základě doporučení specializovaného pracoviště s přihlédnutím k možnostem školy. IVP  je 

průběžně vyhodnocován třídním učitelem a výchovným poradcem, kteří s jeho plněním seznámí 

zákonné zástupce a doporučí další postup.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Kromě poradenského zařízení má škola možnost spolupracovat např. s Akademií nadání (Jiráskovo 

nám. 274/31, 326 00 Plzeň), pro odměňování nadaných a mimořádně nadaných žáků může škola 

čerpat z fondu paní...

Zodpovědné osoby a jejich role:

Žáky nadané a mimořádně nadané vytipuje třídní učitel (zejména na I. stupni) či vyučující 

předmětu, ve kterém se nadání projevuje (zejména na II. stupni). Informaci předá VP, který ve 

spolupráci se zákonnými zástupci doporučí žáka k vyšetření v poradenském zařízení. Realizaci 

doporučení konzultují VP, vyučující a zákonní zástupci s vedením školy (zejména v případě 

doporučení na přeřazení žáka do vyššího ročníku).

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 
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mimořádně nadaných žáků:

předčasný nástup dítěte ke školní docházce: Vychází z doporučení poradenského zařízení.

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

jiné škole: Je možné, pokud to dovolují organizační podmínky školy.

zadávání specifických úkolů, projektů: Vychází z doporučení poradenského zařízení a možností 

vyučujících.

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: Všichni žáci (nejen nadaní 

a mimořádně nadaní), kteří se účastní soutěží a olympiád, mají možnost konzultací s vyučujícími v 

průběhu přípravy.

nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit: Škola v 

současné době nenabízí nepovinné předměty, žáci se mohou účastnit kroužků, které škola 

poskytuje. Vyučující/VP mohou doporučit zájmové aktivity probíhající v jiných školách, 

uměleckých školách, sportovních týmech... 

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

 Prv  Fy  

Sebepoznání a 
sebepojetí

 VV  Čj  

Seberegulace a 
sebeorganizace

 PČ   OV 

Psychohygiena  TV  Př 

Kreativita HV   HV  

Poznávání lidí Prv    AJ 

Mezilidské vztahy Čj   D  

Komunikace   AJ NJ  

Kooperace a 
kompetice

 M  TV  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

M   M 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

Prv    D 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

 Prv  OV  

Občan, občanská  Vl  OV 
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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

společnost a stát
Formy participace 
občanů v politickém 
životě

  Vl  OV 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

  Vl D  

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

 Čj  Z 

Objevujeme Evropu a 
svět

  Vl  Inf 

Jsme Evropané   Čj OV  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference Čj    AJ 

Lidské vztahy  TV   Čj 

Etnický původ Čj    Př 

Multikulturalita  Čj  NJ 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

  Čj  D 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy  Pří  Př  

Základní podmínky 
života

 Prv  Př  

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

 PČ  Ch 

Vztah člověka k 
prostředí

 Čj  PČ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

 Čj   Čj Čj 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

 Čj  OV 

Stavba mediálních 
sdělení

  Čj Čj  

Vnímání autora 
mediálních sdělení

  Čj  Inf 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

 Čj  Inf 
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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

Tvorba mediálního 
sdělení

 Čj   VV 

Práce v realizačním 
týmu

  Inf  RV 

   

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka Název předmětu
AJ Anglický jazyk
Ch Chemie
Čj Český jazyk
D Dějepis
Fy Fyzika
HV Hudební výchova
Inf Informatika
M Matematika
NJ Německý jazyk
OV Občanská výchova
PČ Pracovní činnosti
Př Přírodopis
Pří Přírodověda
Prv Prvouka
RV Rodinná výchova
TV Tělesná výchova
Vl Vlastivěda
VV Výtvarná výchova
Z Zeměpis
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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

Český jazyk 6+3 6+3 7+2 7+1 7 33+9 3+2 4 4 4+1 15+3
Anglický jazyk  3 3 3 9 3 3 3 3 12

Jazyk a jazyková 
komunikace

Německý jazyk    2 2 2 6

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 4 4 4 3+1 15+1

Informační a 
komunikační 
technologie

Informatika   1 1 0+2 0+2 0+2 1 1+6

Prvouka 2 2+1 2+1  6+2   

Přírodověda  1+0.5 2 3+0.5   

Člověk a jeho svět

Vlastivěda  1+0.5 2 3+0.5   

Občanská výchova    1 1 1 3Člověk a 
společnost Dějepis    2 2 2 2 8

Fyzika    1+1 1+1 1+1 1+1 4+4

Chemie     2 2 4

Přírodopis    2 2 2 1+1 7+1

Člověk a příroda

Zeměpis    2 2 1+1 1+1 6+2

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1  2
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

2. stupeň Dotace 
2. stupeň1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 2 2 8
Rodinná výchova     1 1Člověk a zdraví

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 9
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0+1 3+1
Celkem hodin 20 22 25 25 26 102+16 30 30 31 31 104+18
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu

Český jazyk
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA:
1.stupeň
1. období
ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen
ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby
ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty
2. období
ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích
ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování
ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči
ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje
ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty
ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení
ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy
ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo - tvoří otázky a odpovídá na ně
JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
1. období
ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky
ČJL-3-2-01p tvoří slabiky
ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech
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Český jazyk
2. období
ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa
ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího
ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik
- určuje samohlásky a souhlásky
- seřadí slova podle abecedy
- správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
1. období
ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně
ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost
2. období
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných otázek
ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy
ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti
ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše
- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu
2. stupeň
SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; 
vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu
ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí
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Český jazyk
ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a předložkami
ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov
ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení
ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - má pozitivní vztah k literatuře
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Fyzika
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
LÁTKY A TĚLESA
F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa – délku, 
hmotnost, čas
POHYB TĚLES; SÍLY
F-9-2-01p rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu
F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení jednoduchých problémů
F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla
F-9-2-05p předvídá změnu pohybu těles při působení síly
F-9-2-06p aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických problémů
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
F-9-3-01p využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých praktických problémů

ENERGIE
F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců)
F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití
F-9-4-04p rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem
F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
ZVUKOVÉ DĚJE
F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod
F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického proudu
F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a 
jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla
F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich využití
VESMÍR
F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností - zná planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci - osvojí si základní 
vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru
  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

21

Hudební výchova
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1. stupeň
1.období
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku - pozorně vnímá jednoduché skladby
2.období
HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy - pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb
- správně hospodaří s dechem při interpretaci písní
- frázování
2. stupeň
HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně
HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry
- pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
- rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru
- uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl
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Chemie
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami
CH-9-1-03p reaguje na případy úniku nebezpečných látek - rozpozná přeměny skupenství látek
SMĚSI
CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky
CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě
CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití
CH-9-2-06p uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky
CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti
CHEMICKÉ REAKCE
CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí
ANORGANICKÉ SLOUČENINY
CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na životní prostředí
CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem - poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou 
nebo hydroxidem
ORGANICKÉ SLOUČENINY
CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie
CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných zásad správné výživy
CHEMIE A SPOLEČNOST
CH-9-7-01p uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin
CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka
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Informatika
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. a 2. období
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače
ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
ICT-5-2-03p komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu
2. stupeň
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické komunikace
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s 
výukovými programy
ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává potřebné informace na internetu - dodržuje pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou
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Občanská výchova
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
VO-9-1-03p přistupuje kriticky k projevům vandalismu
VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí
VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití
VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování 
společenských norem
VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie
VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním
VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi
VO-9-3-03p ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům
VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
VO-9-4-02p uvede základní prvky fungování demokratické společnosti
VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní správy
VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání
VO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů
VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu
VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele
VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání
VO-9-4-09p uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků

VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s úřady; požádá v případě potřeby vhodným způsobem o radu
VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy
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Občanská výchova
VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
VO-9-5-01p uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich uplatňování
VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy
VO-9-5-06p uvede příklady mezinárodního terorismu
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Pracovní činnosti
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1. stupeň
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
1. období
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
2. období
ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném poranění
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
1. období
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
2. období
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu - užívá 
jednoduché pracovní nástroje a pomůcky
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
1. období
ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
2. období
ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin
ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě
PŘÍPRAVA POKRMŮ
1. období
ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování
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Pracovní činnosti
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
2. období
ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni - 
uplatňuje zásady správné výživy
2.stupeň
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech; provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje 
technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a návodech
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc 
při úrazu
- rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti
- zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu
- správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky
- dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku
- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném úrazu
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ
ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ČSP-9-2-03p ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení, provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při úrazu
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu způsobeném zvířaty a při styku s 
jedovatými rostlinami
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Pracovní činnosti
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace platebního styku
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích 
spotřebičů
ČSP-9-4-03p správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, používá vhodné prostředky při práci v 
domácnosti
ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií
PŘÍPRAVA POKRMŮ
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU
ČSP-9-6-01p vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní činnosti a dodrží kázeň při práci s přístroji, zařízením a pomůckami nutnými 
pro konání pozorování, měření, experimentu
ČSP-9-6-04p dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní technikou, příslušnými nástroji, přístroji a pomůckami při laboratorních 
činnostech
ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
ČSP-9-7-01p ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení, postupuje podle návodu k použití, při problémech vyhledá pomoc či expertní službu
ČSP-9-7-02p propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení
ČSP-9-7-03p pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu
SVĚT PRÁCE
ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních školách
ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života
ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání
ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání - byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů - byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání
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Přírodopis
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života
P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů
P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy
P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na člověka - má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích - pozná význam rostlin a 
živočichů v přírodě i pro člověka
BIOLOGIE HUB
P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků
P-9-2-03p pozná lišejníky
BIOLOGIE ROSTLIN
P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin
P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití
P-9-3-03p uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování
P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce
P-9-4-03p odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí
P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - využívá zkušenosti s chovem 
vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních potřeb
BIOLOGIE ČLOVĚKA
P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce
P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka
P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince
P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci při poranění
NEŽIVÁ PŘÍRODA
P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země
P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny
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Přírodopis
P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů
P-9-6-04p rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik
P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi
ZÁKLADY EKOLOGIE
P-9-7-01p uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého ekosystému
P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech
P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky
P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu
P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody
  

Rodinná výchova
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: -žák
VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
VZ-9-1-04p,VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy
VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování
VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem
VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her
VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových 
situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla
VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného 
zasažení obyvatel
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Tělesná výchova
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: -žák
1. stupeň
1. období
TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách
TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti - projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám - zvládá 
základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů
2.období
TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu
TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností
TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti
TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti
TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play
- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla
- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na 
odstranění únavy
2. stupeň
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí
TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy
TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem
TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity
TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného
TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
- chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
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Tělesná výchova
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA
1.stupeň
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
2.stupeň
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení
ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení
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Výtvarná výchova
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1. stupeň
1.období
VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu
VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného 
života (s dopomocí učitele)
VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům
2.období
VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr
VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – 
velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na příkladech z 
běžného života (s dopomocí učitele)
VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla
2. stupeň
VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru
VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; 
pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a 
postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky ostatních
VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity
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Zeměpis
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii
Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí
PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země
Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost
Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu
REGIONY SVĚTA
Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států
SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel - vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu 
a rekreace
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
ČESKÁ REPUBLIKA
Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu
Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy
Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost
Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě
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Anglický jazyk
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1.stupeň
1.období
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
2. období
POSLECH S POROZUMĚNÍM
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) - rozumí 
výrazům pro pozdravv a poděkování
MLUVENÍ
CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk
CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
PSANÍ
žák - je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka
2. stupeň
POSLECH S POROZUMĚNÍ
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby
MLUVENÍ
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
PSANÍ
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby
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Matematika
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1. stupeň
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
1. období
M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20
M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100
M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat
M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v oboru do 20
2. období
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000
M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách
M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100
M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla - používá kalkulátor
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
1. období
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20
- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
2. období
M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu
M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce
- určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích
- provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
1. období
M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit
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Matematika
M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
M-3-3-02p používá pravítko
2. období
M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky
M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru
- pozná základní tělesa
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉM
2. období
M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických postupech
2.stupeň
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem
M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek– část (zlomek, desetinné číslo, procento)
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000
M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu
M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta - zvládá orientaci na číselné ose
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-9-2-01p vyhledává a třídí data
M-9-2-02p porovnává data
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku - užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu - zvládá početní úkony s penězi
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce
M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
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Matematika
M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12p načrtne základní tělesa
M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa - odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky - umí zacházet s rýsovacími 
pomůckami a potřebami - používá technické písmo - čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy
M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací
M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí - využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
  

Německý jazyk
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
2.stupeň
POSLECH S POROZUMĚNÍM
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) - rozumí 
otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku) - rozumí jednoduchým pokynům učitele
MLUVENÍ
DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
PSANÍ
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby
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Prvouka
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
MÍSTO, KDE ŽIJEME
ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy
ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy
LIDÉ KOLEM NÁS
ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského chování
ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti
LIDÉ A ČAS
ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase
ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností
ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti
ROZMANITOST PŘÍRODY
ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami
ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění
ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla
ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných
ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu
ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
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Přírodověda
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
ROZMANITOST PŘÍRODY
ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody
ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období
ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata
ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují
ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech
ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými látkami
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu
ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky
ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku
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Vlastivěda
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
Očekávané výstupy – 2. období
MÍSTO, KDE ŽIJEME
ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného kraje
ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany
ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě
ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí
ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest
ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky
LIDÉ KOLEM NÁS
ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)
ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy
ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené peníze
ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz
ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů
LIDÉ A ČAS
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého bydliště
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Dějepis
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
2.stupeň
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí
D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní předměty
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států
D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území
D-9-4-03p uvede základní informace z období počátků českého státu
D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti
D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí
D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské
D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského státu
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY
D-9-5-03p popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu
D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období
D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
D-9-6-03p uvede základní historické události v naší zemi v 19. století
D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století
D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických etap
MODERNÍ DOBA
D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války
D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o vzniku samostatné Československé republiky
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský vývoj v poválečné Evropě
D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti
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Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni využita k navýšení počtu hodin v těchto předmětech:

Český jazyk –    9 disponibilních hodin

Matematika –     4 disponibilní hodiny

Prvouka –          2 disponibilní hodiny

Přírodověda –    0,5 disponibilní hodina

Vlastivěda -        0,5 disponibilní hodina

- celkový počet využitých disponibilních hodin na 1. stupni: 16

Volná disponibilní časová dotace je na 2. stupni využita k navýšení počtu hodin v těchto předmětech:

Český jazyk –     3 disponibilní hodiny

Cizí jazyk –        6 disponibilních hodin

Matematika –     1 disponibilní hodina

Informatika –      6 disponibilních hodin

Fyzika –             4 disponibilní hodiny

Přírodopis –       1 disponibilní hodina

Zeměpis –          2 disponibilní hodiny
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Pracovní činnosti – 1disponibilní hodina

- celkový počet využitých disponibilních hodin na 2. stupni: 24
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5 Učební osnovy
5.1 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

9 9 9 8 7 5 4 4 5 60
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Český jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Získané dovednosti předmětu jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro 

úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho 
mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské 
společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské 
komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli 
v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby 
českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy.  Jazyková výchova vede žáky k přesnému a 
logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. 
Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti 
např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a 
dospívat k zobecnění.

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst 
s porozuměním, kultivovaně psát a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého 
typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších 
ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich 
specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se 
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Název předmětu Český jazyk
rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti 
tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a 
prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich 
duševní život.

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

Časová dotace:
- 9 hodin v 1. – 3. ročníku
- 8 hodin ve 4. ročníku
- 7 hodin v 5. ročníku
- 5 hodin v 6. a 9. ročníku
- 4 hodiny v 7. – 8. ročníku

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- rozvíjí potřebné dovednosti k osvojování učiva
- učí žáka ovládat techniku správného čtení a psaní
- podporuje čtení s porozuměním a podněcuje diskuse o přečteném textu
- vede žáky k vlastní tvořivé produkci textů
- učí žáka práci s jazykovými příručkami
- seznamuje žáka s termíny v oblasti jazykové, literární a slohové a komunikační výchovy
- podněcuje žáka ke kritickému zkoumání mediálních sdělení
- podporuje žáka ve způsobech efektivní komunikace v mluvené i písemné formě
- vede žáka k práci s chybou
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- vede žáka k zodpovědnosti
- vede žáka k třídění informací z různých pramenů a jejich efektivnímu využití
- podněcuje žáka v efektivním plánování vlastní práce
- podporuje žáka ve vlastním tvořivém řešení zadané práce

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

Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- učí žáka správně komunikovat v různých komunikačních situacích
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Název předmětu Český jazyk
- vede žáka ke kultivovanému a smysluplnému vyjadřování
- podporuje žáka ve vystupování před auditoriem
podněcuje žáka v naslouchání ostatním
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- vede žáka ke spolupráci s ostatními
- podporuje žáka v ochotě požádat o pomoc
podněcuje žáka v respektu k ostatním
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vede žáka k odmítání násilí a extrémních řešení běžných situací
- vede žáka k pomoci slabším
- podněcuje žáka k toleranci etnických a jiných menšin
- podporuje žáka ke vcítění se do postojů jiného člověka/jiných lidí (např. literárního hrdiny)
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- vede žáky k vytvoření efektivních pracovních návyků
- vede žáky k udržování pořádku v pracovním prostředí
- zohledňuje různé pracovní tempo žáka

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA:
1.stupeň
1. období
ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a 
správné tvary písmen
ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby
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Název předmětu Český jazyk
ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty
2. období
ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací 
a domluví se v běžných situacích
ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování
ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči
ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje
ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty
ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení
ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy
ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo - tvoří otázky a odpovídá na ně
JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
1. období
ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky
ČJL-3-2-01p tvoří slabiky
ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech
2. období
ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa
ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího
ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik
- určuje samohlásky a souhlásky
- seřadí slova podle abecedy
- správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
1. období
ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně
ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost
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Název předmětu Český jazyk
2. období
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných 
otázek
ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy
ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti
ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše
- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu
2. stupeň
SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA
ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; reprodukuje text
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk
ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; 
popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu
ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; 
časuje slovesa
ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí
ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a předložkami
ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov
ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení
ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry
ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - má pozitivní vztah k literatuře
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Český jazyk 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• čtení s porozuměním
• pozorné čtení
• orientace v textu
• dialog s partnerem
• komunikační situace: pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, zpráva, adresa

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

• zvládá běžné komunikační situace (omluva, žádost, 
vzkaz, zpráva)

• naslouchání
• dialog s partneremČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 

pokynům přiměřené složitosti
• používá běžné formy dialogů (mluvčí a posluchač)

• komunikační situace: pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, zpráva, adresa

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

• dokáže používat znělého hlasu • nácvik správného tempa a frázování řeči

• cvičení správného dýchání a posazení hlasuČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči

• nacvičuje přiměřené tempo řeči a správné dýchání
• artikulační cvičení
• vyvození a upevnění základních pracovních, 
kulturních a hygienických návyků
• rozvoj grafomotoriky

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

• dodržuje hygienické návyky správného psaní

• formy psaní: opis, přepis, diktát, autodiktát
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

• snaží se o správné psaní tvarů písmen a číslic • odstraňování individuálních nedostatků v písemném 
projevu

• nácvik plynulého psacího pohybuČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

• snaží se správně spojovat písmena i slabiky a 
přiměřeně kontrolovat vlastní písemný projev • nácvik sebekontroly

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

• rozlišuje hlásky, slabiky, slova a věty (analýza a 
syntéza) • kvantita samohlásek, dvojhlásky

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

• poznává písmena abecedy • čtení písmen, slabik, slov a vět
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Český jazyk 1. ročník

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení

• rozlišuje psací a tiskací písmena • čtení písmen, slabik, slov a vět

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

• rozvoj fonematického sluchu

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

• reprodukuje a poslouchá text

• poslech
• rozvoj fonematického sluchu
• rytmická říkadla, rozpočitadla

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

• přednáší básně

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

• pamatuje si rytmická říkadla, rozpočitadla • rytmická říkadla, rozpočitadla

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

• vypravuje a dramatizuje jednoduché příběhy
• dramatizace

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

• volně reprodukuje text • volná reprodukce

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

• dramatizuje pohádku, povídku nebo báseň
• přednes
• čtení s porozuměním
• pozorné čtení

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

• plynule čte s porozuměním přiměřený text

• orientace v textu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Žák prostřednictvím četby objevuje hodnotu a význam mezilidských vztahů.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Žák si uvědomuje a chápe rovnocennost etnických skupin a různý způsob jejich kultury a života.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák si uvědomuje individuální zvláštnosti v závislosti na kulturních základech.
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Český jazyk 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti

• zvládá běžné komunikační situace (omluva, žádost, 
vzkaz, zpráva)

• komunikační situace: pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, zpráva, adresa

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

• dialog s partnerem

• komunikační situace: pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, zpráva, adresa
• naslouchání

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

• používá běžné formy dialogů (mluvčí a posluchač)

• hledá klíčová slova a rozlišuje přímou řeč
• cvičení správného dýchání a posazení hlasuČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 

nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
• dokáže používat znělého hlasu

• artikulační cvičení
• nácvik správného tempa a frázování řečiČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 

nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
• nacvičuje přiměřené tempo řeči a správné dýchání

• technika čtení
• vyvození a upevnění základních pracovních, 
kulturních a hygienických návyků

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

• dodržuje hygienické návyky správného psaní

• rozvoj grafomotoriky
• formy psaní: opis, přepis, diktát, autodiktát
• nácvik plynulého psacího pohybu
• nácvik sebekontroly

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

• snaží se o správné psaní tvarů písmen a číslic

• odstraňování individuálních nedostatků v písemném 
projevu
• nácvik plynulého psacího pohybu
• nácvik sebekontroly

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

• snaží se správně spojovat písmena i slabiky a 
přiměřeně kontrolovat vlastní písemný projev

• odstraňování individuálních nedostatků v písemném 
projevu
• rozvoj fonematického sluchu
• kvantita samohlásek, dvojhlásky

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

• rozlišuje hlásky, slabiky, slova a věty (analýza a 
syntéza)

• odlišování krátkých a dlouhých samohlásek, 
rozlišování významu slov podle délky samohlásky 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

53

Český jazyk 2. ročník

(např. drahá a dráha)
• samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky tvrdé, měkké 
i obojetné
• zdůvodňování a správné psaní u/ů ve slovech
• správné psaní slabik dě, tě,ně, bě, pě, vě, mě

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

• poznává písmena abecedy • čtení písmen, slabik, slov a vět

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

• rozlišuje psací a tiskací písmena • formy psaní: opis, přepis, diktát, autodiktát

• poslechČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu • reprodukuje a poslouchá text
• vyprávění
• rytmická říkadla, rozpočitadla
• básně

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

• přednáší básně

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

• pamatuje si rytmická říkadla, rozpočitadla • rytmická říkadla, rozpočitadla

• dramatizaceČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu • vypravuje a dramatizuje jednoduché příběhy
• volná reprodukce

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu • volně reprodukuje text • reprodukce textu
• ilustrace, výtvarný doprovod
• dramatizace

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu • dramatizuje pohádku, povídku nebo báseň

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

• rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího a vybírá 
vhodné prostředky k jejich tvoření

• rozlišuje druhy vět

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

• seznámí se se systémem půjčování knih ve veřejných 
knihovnách

• komunikační situace: pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, zpráva, adresa

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

• chodí do divadla a na koncerty • komunikační situace: pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, zpráva, adresa



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

54

Český jazyk 2. ročník

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

• rozšiřování slovní zásoby

• využívání slov opačného a podobného významu, 
slova souřadná, nadřazená a podřazená

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

• porovnává významy slov

• třídění slov podle různých hledisek (počet slabik, 
počet hlásek, význam slova a podobně)

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

• zvládá řazení podle abecedy • pamětné zvládání abecedy a řazení slov podle 
abecedy

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

• řadí ilustrace • ilustrace, výtvarný doprovod

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru • určuje slovní druhy • vyhledávání a rozlišování podstatných jmen, sloves a 
předložek
• čtení s porozuměním
• pozorné čtení

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

• plynule čte s porozuměním přiměřený text

• orientace v textu
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/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách

• správné psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách.

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

• zvládá psaní velkých písmen u věty a vlastních jmen • psaní velkých písmen na začátku vět a u vlastních 
jmen
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Český jazyk 3. ročník

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

• využívá dovednosti pozor-ného naslouchání i čtení • mluvené projevy

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

• tvoří vlastní souvislé texty • vypravování, osnova

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

• pracuje pozorně s pokyny • mluvené projevy

• vypravování, osnova
• popis předmětu

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

• dokáže vyhledat v textu podstatné a tvořit osnovu

• popis pracovního postupu
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení

• zná základní náležitosti dopisu a e-mailu • dopis, e-mail

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

• dokáže vyplnit přihlášku • přihláška

• básně
• vyprávění

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

• poznává další žánry krásné literatury

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

• pozorně sleduje různé významy slov a vět • stavba slova, slova příbuzná

• skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
• vyjmenovaná slova
• slovní druhy
• číslo, rod, pád a život-nost podstatných jmen
• slovesa- číslo, osoba, čas, infinitiv

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

• využívá vědomostí o jazykovém systému

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

• stavba slova, slova příbuzná

• slovní druhyČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 

• zachází s významovými vztahy ve slovní zásobě

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

• druhy vět

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

• využívá různých typů větných celků

• věta jednoduchá

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

• skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

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

• vyjmenovaná slova

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

• číslo, rod, pád a život-nost podstatných jmen

• slovesa- číslo, osoba, čas, infinitivČJL-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

• upevňuje si dovednost využívat dříve osvojená 
pravopisná pravidla a při-dává užívání pravidel dal-ších

• vlastní jména

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

• určuje významy slov (slovníky)
• souvětí

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

• začíná rozlišovat kořen, předponovou a příponovou 
část slova, získává povědomí o skladebních dvojicích

• stavba slova, slova příbuzná

• básně
• vyprávění

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

• začíná si uvědomovat, že rozumět textu není 
samozřejmost

• dramatizace
• básně
• reprodukce textu

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

• učí se hledat významy slov,vět,textů,obrazových a 
jiných sdělení také za pomoci slovníkových pramenů

• poslech
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• vyprávění
• ilustrace

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

• dramatizace

• volná reprodukceČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

• poznává širší repertoár žánrů krásné literatury

• výrazný přednes
• čtení s porozuměním
• pozorné čtení

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

• plynule čte s porozuměním přiměřený text

• orientace v textu
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/y po obojetných 
souhláskách

• vyjmenovaná slova

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Žák se učí správně vnímat a zaujmout přiměřený postoj k mediálním sdělením.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

Žák tvoří a aktivně využívá formy mediálního sdělení.
  

Český jazyk 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku

• konflikt a jeho řešení

• mluvené projevy
• přihláška
• dopis
• omluva

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

• začíná si uvědomovat, že každé sdělování je souhra 
dvou partnerů v určité situaci

• manipulace
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• prosba
• zvuková stránka jazyka – přízvuk, tempo intonace
• konflikt a jeho řešení
• mluvené projevy
• popis
• popis pracovního postupu
• vyprávění
• ilustrace
• dramatizace
• výrazný přednes

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

• učí se rozpoznávat postavení, zájmy a záměry autora a 
adresáta, rozlišovat různé funkce vyjádření mj. s 
ohledem na partnera a situaci

• básně
• vyprávění
• dramatizace

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

• poznává další žánry krásné literatury a pokouší se o 
vlastní tvorbu

• básně
• reprodukce textu
• poslech

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

• začíná si uvědomovat, že rozumět textu není 
samozřejmost

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

• učí se hledat významy slov, vět, textů, obrazových a 
jiných sdělení také za pomoci slovníkových i jiných 
pramenů

• významy slov

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

• podstatná jména a jejich vzory

• slovesný způsob
• pravopis slovesných zakončení v přítomném času
• pravopis přípon

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

• poznává jazykové a jiné dorozumívací prostředky jako 
prostředky kontaktu s druhými a působení na ně

• druhy číslovek
• věta zvolací
• přímá a nepřímá řeč

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

• poznává, jak vyjádření souvisí s komunikační situací, 
všímá si výrazových prostředků

• věta uvozovací
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• shoda přísudku s podmětem
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává

• konflikt a jeho řešení

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

• učí se užívat jazykových/výrazových prostředků 
vhodně se zřetelem k partnerovi a situaci

• vyprávění

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

• rozlišuje kořen, předponovou a příponovou část slova, 
získává povědomí o skladebních dvojicích

• pravopis přípon

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

• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty • čte s porozuměním

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

• sestaví osnovu vyprávění
• osnova

• podstatná jména a jejich vzory
• druhy číslovek

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

• určuje slovní druhy

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

• rozlišuje slova spisovná a nespisovné tvary slov • slova spisovná a nespisovná

• podmět, přísudek holý a rozvitý, základ věty, souvětíČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty

• určuje základní skladební dvojice
• základní skladební dvojice

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

• určuje základ věty • základ věty

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

• odlišuje větu jednoduchou a souvětí • věta jednoduchá, souvětí

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

• užívá vhodné spojovací výrazy • věta jednoduchá, souvětí

• podstatná jména a jejich vzoryČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách

• píše správné i/y po obojetných souhláskách
• shoda přísudku s podmětem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák se prostřednictvím četby seznamuje s problémy životního prostředí a ve svých mluvených, příp. i písemných projevech vyjadřuje svůj názor na ně.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Žák se seznamuje se zeměmi Evropy, jejich kulturou a tradicemi.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák si uvědomuje rozdíl mezi mediálním sdělením a realitou.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Žák si uvědomuje principy mediálního sdělení.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Žák vnímá multikulturní rozdíly jako způsob vlastního obohacení.
  

Český jazyk 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• konflikt a jeho řešení
• mluvené projevy
• přihláška
• dopis
• omluva

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

• uvědomuje si, že sdělování se řídí pravidly a normami, 
respektuje je při vlastním sdělování a vyžaduje jejich 
dodržování od druhých

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

• inzerát

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

• vypravování, osnova, kreslené příběhy

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

• popis

• popis pracovního postupuČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry

• učí se brát v úvahu funkce textů, hodnotit je podle 
jejich funkčnosti a kvality,nacházet jejich vady a vší-mat 
si postojů, které se v nich jasně projevují

• manipulace
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává • poznává další žánry krásné literatury, hodnotí je, • básně
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• reprodukce textu, roz-bor a hodnocení textu
• poslech
• vyprávění
• ilustrace
• dramatizace
• volná reprodukce

je vytváří si vlastní čtenářský profil a pokouší se o vlastní 
tvorbu

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

• podstatná jména a jejich skloňování – pád, číslo, rod 
a vzor

• druhy přídavných jmen, skloňování příd. jmen 
tvrdých i měkkých
• druhy zájmen- skloňování osobních zájmen já, ty, 
my, vy, se
• druhy číslovek, skloňování číslovek dva, dvě, tři, 
čtyři, pět
• časování sloves, tvary oznamovacího způsobu 
(přítomný čas, budoucí čas, minulý čas), tvary 
rozkazovacího a podmiňovacího způsobu
• věta, skladební dvojice
• základní skladební dvojice a určovací skladební 
dvojice
• podmět a přísudek a jejich shoda
• souvětí

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

• uvědomuje si účelnost pravidel a norem užívání jazyka 
(včetně pravidel pravopisných a výslovnostních)

• řeč přímá a nepřímá
• konflikt a jeho řešeníČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 

tempo podle svého komunikačního záměru
• uvědomuje si hodnoty, které může vyjádření v různých 
situacích mít, snaží se je sledovat ve vlastním projevu a 
vyžadovat od druhých

• mluvené projevy

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

• učí se užívat jazykových/výrazových prostředků 
vhodně se zřetelem k partnerovi a situaci

• zvuková stránka jazyka – přízvuk, tempo intonace

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i • ve zvýšené míře si uvědomuje, že sdělování se řídí • manipulace
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formální jednoduché komunikační žánry pravidly a normami, respektuje je při vlastním sdělování 
a vyžaduje jejich dodržování od druhých

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

• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty • čte s porozuměním

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

• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost • spisovná a nespisovná výslovnost

• inzerát
• vypravování, osnova, kreslené příběhy
• popis
• přihláška
• popis pracovního postupu
• dopis
• omluva

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

• píše správně obsahově i formálně různé komunikační 
žánry

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

• sestaví osnovu vyprávění • osnova

• věta, skladební dvojice
• základní skladební dvojice a určovací skladební 
dvojice

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

• určuje základní skladební dvojice, neúplné skladební 
dvojice

• podmět a přísudek a jejich shoda
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty

• určuje základ věty • základ věty

• věta, skladební dvojiceČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

• odlišuje větu jednoduchou a souvětí
• souvětí
• podstatná jména a jejich vzoryČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 

souhláskách
• píše správné i/y po obojetných souhláskách

• shoda přísudku s podmětem
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

• reprodukuje přiměřený text, tvoří vlastní text • reprodukce textu, roz-bor a hodnocení textu
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Český jazyk 5. ročník

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

• snaží se o rozbor přiměřených textů • reprodukce textu, roz-bor a hodnocení textu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Žák si prostřednictvím četby uvědomuje své geografické zařazení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

Žák zvládá základní principy mediálního sdělení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

Žák v rámci diskuze obhájí odpovědnost za odstranění diskriminace a předsudků.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

Seznamuje se s tvorbou různých autorů či skupin, vnímá stylizační rozdílnost, srovnává kvality daných sdělení, obohacuje svou slovní zásobu.
  

Český jazyk 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

• podstatná jména
• přídavná jména
• zájmena
• číslovka

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

• procvičuje mluvnické kategorie

• slovesa
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

• rozlišuje jména obecná a vlastní • podstatná jména

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

• dělí podstatná jména na konkrétní a abstraktní, 
pomnožná, hromadná a látková

• podstatná jména

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

• prakticky používá PČP a SSČ • seznámení s jazykovými příručkami

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné • rozlišuje druhy a dokáže přiřadit ke vzorům • přídavná jména
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tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

• dokáže utvořit a rozlišit stupňované tvary • přídavná jména

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

• vyhledává a určuje tvary zájmen • zájmena

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

• přiřazuje zájmena k jednotlivým druhům • zájmena

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

• rozeznává druhy číslovek • číslovka

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

• správně skloňuje • číslovka

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

• správně určuje mluvnické významy • slovesa

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

• rozeznává podmět a rozlišuje druhy přísudku • základní skladební dvojice

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

• upevňuje pravopis příčestí minulého • shoda podmětu s přísudkem

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

• rozlišuje přívlastek, předmět, druhy příslovečného 
určení místa, času a způsobu

• rozvíjející větné členy

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• rozlišuje větu hlavní a vedlejší • souvětí

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• graficky znázorňuje stavbu souvětí • souvětí
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Český jazyk 6. ročník

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• správně doplňují v jednoduchém souvětí • interpunkce

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

• rozeznává psanou a mluvenou podobu slov • zvuková stránka jazyka

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

• rozlišuje nářečí, slang, argot a obecnou češtinu • zvuková stránka jazyka

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

• správně vyplňuje složenky typu A, B, C, podací lístek a 
objednávku

• vyplňování jednoduchých tiskopisů

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

• poznává rozdíl mezi oběma útvary • zpráva, oznámení

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

• dokáže vybrat správné jazykové prostředky dopisu 
osobního a úředního

• dopis

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

• správně užívá jazykové prostředky popisu statického a 
dynamického

• popis (budovy, místnosti, postavy, krajiny a 
pracovního postupu)

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

• v textu nachází klíčová slova a dokáže formulovat 
hlavní myšlenky

• výtah a výpisky

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

• rozeznává charakteristické znaky poezie, prózy a 
dramatu

• literární druhy a žánry

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

• seznamuje se s představami o vzniku světa a člověka • báje a mýty

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

• poznává znaky životopisu • životopis historické osobnosti
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Český jazyk 6. ročník

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

• na vybraných textech rozpoznává rozdíl mezi beletrií a 
literaturou textu

• literatura faktu

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

• vyhledává a seznamuje se s věcnými významy 
archaismů a historismů

• lidová slovesnost a zvyky v literatuře

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

• seznamuje se s předními představiteli tohoto žánru • dobrodružný román, dobrodružná povídka, příběhy s 
tematikou přírody

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

• rozlišuje v literatuře svět skutečný od světa fantazie • fantasy literatura

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

Žák vyhledává mediální sdělení, která hodnotí a připravuje si portfolio spojení, obratů a obrazového materiálu pro vytváření svého vlastního textu.
  

Český jazyk 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci

• rozlišuje ohebné a neohebné slovní druhy. • opakování z nižších ročníků

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

• určuje správně mluvnické kategorie ohebných slovních 
druhů.

• opakování z nižších ročníků

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

• rozlišuje druhy jmen. • opakování z nižších ročníků

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

• za pomoci tabulky tvoří správné tvary zájmena jenž v 
psaném textu

• skloňování zájmena jenž
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Český jazyk 7. ročník

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

• správně určuje mluvnické kategorie sloves • slovesa

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

• seznamuje se s kategorií slovesný rod • slovesa

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

• samostatně rozlišuje rod činný a trpný • slovesa

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

• rozeznává rozdíl mezi příslovečnou spřežkou a 
spojením předložky se jménem

• příslovce

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

• dokáže samostatně vytvořit druhý a třetí stupeň 
příslovcí

• příslovce

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

• rozeznává předložky a předložkové vazby v psaném 
projevu

• předložky

• spojky
• částice

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

• rozpoznává v textu spojky, částice a citoslovce

• citoslovce
• spojky
• částice

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

• uvádí příklady neohebných slovních druhů

• citoslovce
• základní větné členy (opakování)ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě a v souvětí
• rozlišuje podmět nevyjádřený a všeobecný

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

• rozpoznává podmět vyjádřený různými slovními druhy • podmět

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

• rozlišuje přísudek slovesný, jmenný se sponou a 
jmenný

• přísudek

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

• samostatně určuje rozvíjející větné členy ve větě • rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, 
přívlastek, doplněk, přístavek)
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ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

• určuje, který větný člen rozvíjí • rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, 
přívlastek, doplněk, přístavek)

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

• rozlišuje přívlastek shodný a neshodný • rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, 
přívlastek, doplněk, přístavek)

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

• rozlišuje příslovečné určení místa, času, způsobu, 
příčiny, účelu, podmínky a přípustky

• rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, 
přívlastek, doplněk, přístavek)

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

• rozpoznává ve větě doplněk • rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, 
přívlastek, doplněk, přístavek)

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

• rozpoznává a samostatně vytváří příklady přístavku • rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, 
přívlastek, doplněk, přístavek)
• věcný a mluvnický význam slovaČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• vysvětluje věcný význam slov
• slova jednoznačná a mnohoznačná

• věcný a mluvnický význam slovaČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• pracuje se SSČ
• slova jednoznačná a mnohoznačná

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• vyhledává slova jednoznačná a mnohoznačná • slova jednoznačná a mnohoznačná

• slovo a souslovíČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• vyhledávání rčení, vysvětluje jejich význam
• rčení

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• využívá rčení v samostatných projevech • rčení

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

• rozlišuje synonyma a homonyma • synonyma a homonyma
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ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

• vysvětluje věcné významy homonym na příkladech • synonyma a homonyma

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami

• samostatně tvoří synonyma • synonyma a homonyma

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

• rozlišuje citové zabarvení slov • slova citově zabarvená

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

• samostatně volí vhodné zabarvení slov v mluveném i 
písemném projevu

• slova citově zabarvená

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

• třídí odborné názvy z jiných vyučovacích předmětů do 
kategorií

• odborné názvy

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

• vyhledává věcný význam termínů v SSČ a v SCS • odborné názvy

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• rozpoznává slova podle časového příznaku • slovní zásoba a její obohacování

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby • slovní zásoba a její obohacování

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• rozlišuje slovo základové a odvozené, rozpoznává 
slovotvorný základ a slovotvorný prostředek

• slovotvorba

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• orientuje ve způsobech tvoření nových slov • způsoby tvoření slov

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• rozpoznává odvozeniny předponové, příponové a 
smíšené

• odvozování
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ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• seznamuje se slovotvornými prostředky při 
odvozování podstatných a přídavných jmen a sloves

• odvozování

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• rozlišuje složeniny vlastní a nevlastní • skládání

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• chápe princip tvoření zkratek a zkratkových slov • zkracování

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• vyhledává zkratky v SSČ • zkracování

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

• rozlišuje větu oznamovací, rozkazovací a věty žádací • druhy vět podle postoje mluvčího

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

• rozpoznává otázku zjišťovací, vylučovací a doplňovací • druhy vět podle postoje mluvčího

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

• určuje v textu věty jednočlenné, dvojčlenné a větné 
ekvivalenty

• věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty

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

• rozeznává větu hlavní a vedlejší • věta hlavní a vedlejší

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

• dokáže určit počet vět hlavních a vedlejších v souvětí • věta hlavní a vedlejší

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

• rozeznává vedlejší větu podmětnou, předmětnou, 
přívlastkovou, příslovečnou, doplňkovou a přísudkovou

• druhy vedlejších vět

• popis
• popis výrobku
• popis uměleckého díla

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

• rozlišuje popis statický a dynamický v psaném projevu

• popis pracovního postupu
• popis
• popis výrobku

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

• samostatně tvoří osnovu popisu

• popis uměleckého díla
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• popis pracovního postupu
• popis
• popis výrobku
• popis uměleckého díla

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

• vhodně užívá jazykové prostředky popisu

• popis pracovního postupu
ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

• samostatně rozvrhne umělecké dílo na jednotlivé 
popisované části a tyto části popisuje

• popis uměleckého díla

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

• vhodně užívá odborné názvy v popisu pracovního 
postupu

• popis pracovního postupu

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

• vhodně užívá jazykových prostředků vzhledem k 
záměru vystižení povahy člověka, jeho schopností, 
zájmů a zvláštností

• charakteristika

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

• účelně užívá jazykové prostředky, které vyvolávají 
citovou působivost textu

• líčení

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

• rozpoznává jednotlivé umělecké prostředky textu • líčení

• výtahČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

• vyjádří uspořádání informací v textu za pomoci osnovy
• výtah z odborného textu

• výtahČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

• samostatně zpracovává text výtahu z odborného textu
• výtah z odborného textu

• výtahČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 

• užívá slovní zásoby odborného stylu
• výtah z odborného textu
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otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

• žádostČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

• rozpoznává a užívá slovní zásobu administrativního 
stylu • životopis

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

• sestavuje text žádosti • žádost

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

• rozpoznává profesní a strukturovaný životopis • životopis

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

• vytváří vlastní profesní životopis • životopis

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

• vytváří osnovu vypravování • vypravování

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

• samostatně tvoří vlastní texty • vypravování

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

• rozlišuje v textu jednotlivé vrstvy národního jazyka • národní jazyk jako předmět literatury

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

• seznamuje se s charakteristickými znaky legendy a 
kroniky

• legenda, kronika
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

• seznamuje se s reprezentativními texty těchto žánrů • legenda, kronika

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

• upevňuje své znalosti o tomto žánru z předchozího 
ročníku

• životopis známé osobnosti

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

• rozlišuje jednotlivé části Bible, seznamuje se s 
nejznámějšími částmi

• Bible

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

• seznamuje se s rozdíly mezi pohádkou lidovou a 
umělou

• pohádka

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

• rozpoznává znaky bajky • bajka

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

• seznamuje se s cestopisem uměleckým a fantastickým • cestopis

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

• seznamuje se s literárním deníkem • deník

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

• rozlišuje znaky limeriku, tvoří vlastní text • poetismy, limeriky

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

• rozlišuje formu scénáře od literární předlohy • literární scénář

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty

• seznamuje se se znaky tohoto epického žánru • Sci-fi literatura

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Žák se učí uvažovat o jednotlivých aspektech osobnosti prostřednictvím svých slohových výtvorů.
  

Český jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá • rozlišuje jednotlivé způsoby obohacování slovní • obohacování slovní zásoby
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nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

zásoby

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• rozpoznává přenesené pojmenování • obohacování slovní zásoby

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

• upevňuje znalosti o synonymech a homonymech • nauka o tvoření slov

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

• upevňuje si pravopis slov přejatých • nauka o tvoření slov

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

• pracuje se SCS • nauka o tvoření slov

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

• procvičuje správnou výslovnost a pravopis běžně 
užívaných cizích slov

• skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

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

• seznamuje se kategorií slovesný vid a správně jej 
určuje

• slovesný vid

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• správně odůvodňuje a doplňuje pravopis • pravopis

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

• upevňuje znalosti o větě jednoduché a souvětí, 
rozlišuje druhy vedlejších vět

• souvětí souřadné a podřadné

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

• rozlišuje významové vztahy vět v souvětí • významové poměry mezi větami souřadně 
spojenými větami

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

• upevňuje znalosti o několikanásobném větném členu 
a určuje významové vztahy mezi těmito členy

• významové poměry mezi větnými členy

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

• rozlišuje větu hlavní a vedlejší • významové poměry mezi větami souřadně 
spojenými větami

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

• na základě správného rozlišení věty hlavní a vedlejší 
správně používá interpunkční znaménka

• spojovací výrazy a interpunkce v souvětí
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ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

• na základě grafického znázornění stavby souvětí si 
upevňuje znalosti o stavbě větného celku

• jazykové rozbory složitějších souvětí

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

• v textu se snaží porozumět výrazům jednotlivých 
slovanských jazyků

• slovanské jazyky

• obecné výklady o českém jazyceČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova

• rozlišuje jednotlivé vrstvy národního jazyka
• útvary českého jazyka a jazyková kultura

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

• upevňuje si znalosti o jednotlivých slohových 
postupech a výběru jazykových prostředků

• úvod do učiva slohu

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

• pracuje s odborným textem a pokouší se vytvořit 
souvislý výtah

• výtah

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát

• dokáže formulovat hlavní myšlenky textu • výtah

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

• rozlišuje charakteristiku vnější a vnitřní, přímou a 
nepřímou

• charakteristika literární postavy

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

• využívá vhodné jazykové prostředky • charakteristika literární postavy

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

• využívá vhodné jazykové prostředky v samostatném 
mluveném i psaném projevu

• výklad

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

• v mluveném projevu dbá na jazykovou kulturu • výklad
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ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

• vyhledává příklady líčení v umělecké literatuře • líčení

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

• ve vlastním textu využívá vhodné jazykové prostředky • líčení

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji

• vyhledává úvahu v uměleckém a publicistickém textu • úvaha

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji

• pokouší se o vlastní tvořivé psaní • úvaha

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

• dokáže určovat různé slohové útvary v literárních 
ukázkách

• souhrnné poučení o slohu

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

• rozšiřuje své vědomosti o další poznatky v tomto 
literárním žánru

• životopisný román

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

• prostřednictvím literárních ukázek si prohlubuje své 
znalosti z předchozích ročníků

• cestopis

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo

• srovnává legendy, báje a mýty • mýty a báje

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo

• na základě ukázek se seznamuje s eposy jednotlivých 
národů

• epos

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

• seznamuje se s různým zpracováním biblického 
tématu

• Bible, apokryf, travestie

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, • vyhledává prvky hororu v literárních ukázkách • horor
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svůj názor doloží argumenty
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla

• seznamuje se s textem Rukopisu královédvorského a 
zelenohorského

• rukopisy

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty

• v jednotlivých ukázkách vyhledává prvky romantismu • romantický román a povídky

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo

• v literárních ukázkách se seznamuje s osudy Židů v 
období druhé světové války

• židovská otázka v literatuře

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Vyhodnocuje věrohodnost mediálních sdělení, rozlišuje bulvární a seriózní informace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

Žák na základě seznamování s literárními texty poznává různé podoby lidských vztahů, dle svých zkušeností je hodnotí a vyjadřuje k nim postoj, čímž napomáhá ke tvorbě 
svého hodnotového systému.
  

Český jazyk 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• rozlišuje slova nadřazená, podřazená a souřadná • slovní zásoba a význam slova

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• formuluje věcný význam slova • slovní zásoba a význam slova

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• rozlišuje rozdíl mezi slovem a souslovím • slovní zásoba a význam slova

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá • identifikuje synonyma, homonyma a antonyma • slovní zásoba a význam slova
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nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• nauka o tvoření slovČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• rozlišuje stavební části slova
• stavba slova

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• rozlišuje zkratku a zkratkové slovo • skládání a zkracování slov

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

• správně tvoří zkratky • skládání a zkracování slov

• tvarosloví
• slovní druhy

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

• správně třídí slovní druhy a vhodně je užívá v 
komunikaci

• slova ohebná a neohebná
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

• určuje věty dle postavení mluvčího • tvoření věty a souvětí

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

• rozlišuje větu jednočlennou, dvojčlennou a větný 
ekvivalent

• pořádek slov v české větě

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

• dokáže formulovat složitější myšlenky • tvoření věty a souvětí

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

• rozlišuje jednotlivé druhy vyjádření závislosti • shoda, řízenost, přimykání

• tvoření věty a souvětí
• shoda, řízenost, přimykání

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

• snaží se porozumět i složitějšímu souvětí a správně 
používat interpunkci

• věta hlavní, řídící a závislá
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

• vyhledává v textu řeč přímou a nepřímou a dokáže ji 
používat ve vlastním projevu

• řeč přímá a nepřímá

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických • dokáže vyhledat a rozlišit jednotlivé typy • věta hlavní, řídící a závislá
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jednotek ve větě a v souvětí
ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

• správně používá interpunkční znaménka • samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta 
neúplná

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

• dokáže upravit stylistické nedostatky • pořádek slov v české větě

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

• v písemném projevu dodržuje správný slovosled • pořádek slov v české větě

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• ovládá pravidla pravopisu lexikálního, tvaroslovného a 
skladebního

• pravopis

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

• upevňuje poznatky o psaní velkých písmen • vlastní jména

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

• vyhledává poučení v jazykových příručkách (Stručná 
mluvnice česká)

• zvuková stránka jazyka

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

• dodržuje hlavní zásady spisovné výslovnosti • zvuková stránka jazyka

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

• dbá na slovní přízvuk a větnou melodii při mluveném 
projevu

• větný přízvuk a větná melodie

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

• odlišuje spisovný a nespisovný projev • obecné výklady o jazyce

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

• promyšleně vybírá vhodné spisovné a nespisovné 
prostředky

• jazyková kultura

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

• snaží se vyjadřovat kultivovaně a výstižně • jazyková kultura

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

• rozlišuje znaky výkladu • výklad

• výkladČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

• samostatně sestavuje osnovu
• popis

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i • používá vhodné jazykové prostředky výkladu • výklad
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improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

• vyhledává informace k vytvoření vlastního textu • výklad

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

• stručně, jasně a přehledně popisuje jednotlivé činnosti • popis pracovního postupu

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

• systematicky popsat umělecké dílo • popis uměleckého díla

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

• na základě pozorovacích schopností vybírá vhodné 
jazykové prostředky líčení

• subjektivně zabarvený popis

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

• sestavuje osnovu a využívá poznatky k vlastnímu 
tvořivému psaní

• charakteristika

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru

• dokáže reprodukovat děj výstižně a srozumitelně • vypravování

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru

• využívá jazykové prostředky vypravování • vypravování

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji

• na základě získaných poznatků se zamýšlí nad 
problémem

• úvaha

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

• ve vlastním proslovu dbá na intonaci, tempo řeči, 
společenské chování řečníka

• proslov

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru
ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 

• snaží se pochopit důležitost spolupráce s ostatními při 
řešení úkolu nebo problému

• diskuse
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masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu
ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru

• rozlišuje fejeton mezi ostatními útvary • fejeton

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru

• pokouší se samostatně tvořit vlastní text • fejeton

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

• rozlišuje životopis profesní a umělecký • životopis

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

• vytváří vlastní strukturovaný životopis • životopis

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

• rozlišuje dopis soukromý a úřední, dokáže vybrat 
správné jazykové prostředky

• dopis

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

• rozlišuje jednotlivé druhy cestopisů • umělecký cestopis

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře

• prostřednictvím ukázek se seznamuje s jednotlivými 
představiteli renesanční literatury

• renesanční literatura

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

• rozlišuje komedii a tragédii • literární klasicismus

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

• seznamuje se s žánrem psychologický román • realismus

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

• na základě textu se snaží porozumět obsahu • sociální balada
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literární teorie
• literární modernaČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové literatuře
• seznamuje se s našimi i světovými představiteli 
prostřednictvím jejich textu • avantgarda

• literární modernaČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře

• snaží se jim porozumět
• avantgarda

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

• na základě ukázek se snaží porozumět futuristickému 
a dadaistickému textu

• avantgarda

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

• vyhledává poetismy v textu • avantgarda

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo

• prostřednictvím textů se seznamuje s literárním 
zpracováním událostí první a druhé světové války a s 
obdobím mezi těmito válkami

• válečná a meziválečná literatura

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

• pracuje s textem a vyjádří hlavní myšlenky • literární útvary dle vlastního výběru

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

   

5.2 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

0 0 3 3 3 3 3 3 3 21
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk směřuje k dosažení úrovně A1 na prvním stupni a A2 na druhém 
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Název předmětu Anglický jazyk
stupni.

Cílem výuky je poskytnout žákům nástroj pro komunikaci s lidmi z různých částí světa, získávání zájmu o 
anglický jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Žáci si osvojí potřebné jazykové znalosti a 
dovednosti k aktivnímu využití – např. dorozumět se v běžných situacích s cizincem, poznají kultury zemí 
příslušné jazykové oblasti. Dále vyhledávají nejdůležitější informace o zemích studovaného jazyka a pracují 
s nimi. Je zde snaha o pochopení významu znalosti cizího jazyka pro život.

Vyučování cizích jazyků probíhá v těsné návaznosti na český jazyk, zeměpis, dějepis a další předměty. 
Výuka anglického jazyka je založena na modelu britské angličtiny. Žáci jsou seznamováni také s výrazy 
americké angličtiny.       

Etická výchova se prolíná v pravidlech komunikace v běžných každodenních situacích ve všech ročnících.
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Časová dotace:
- 3 hodiny týdně od 3. do 5. ročníku
- 3 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- vybírá a využívá vhodných způsobů a metod pro efektivní učení
- propojuje s žáky získané poznatky do širších celků
- vede žáky k ověřování výsledků a poznávání smyslu učení
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
- klade důraz na pozitivní motivaci žáka
- používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, časopisy, tabule s přehledy), audiovizuální 
techniku, výpočetní techniku
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- klade vhodné otázky
- umožní volný přístup k informačním zdrojům

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

Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
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Název předmětu Anglický jazyk
- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonány individuálně, ve dvojicích…
- učí žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- vede žáky ke spolupráci ve skupině, v týmu
- učí žáky sebekontrole
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
- podněcuje žáky k argumentaci
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vede žáky k diskusi a respektování názorů ostatních
- učí žáky vzájemnému naslouchání si a rozhodování podle dané situace
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- napomáhá při cestě ke správnému řešení a schopnosti efektivně organizovat svou práci
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1.stupeň
1.období
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI:
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
2. období
POSLECH S POROZUMĚNÍM
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu) - rozumí výrazům pro pozdravv a poděkování
MLUVENÍ
CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk
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Název předmětu Anglický jazyk
CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu)
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu)
PSANÍ
žák - je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka
2. stupeň
POSLECH S POROZUMĚNÍ
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených 
tematických okruhů
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby
MLUVENÍ
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu)
PSANÍ
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby

  

Anglický jazyk 3. ročník

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

• pozdravy

• pokyny a příkazy
• ve škole
• jednoduchá žádost
• dotazy a krátké odpovědi

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

• reaguje na jednoduché, každodenně užívané příkazy a 
žádosti

• barvy
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Anglický jazyk 3. ročník

• množné číslo podst. jmen
• čísla 1-20 (číslovky základní)
• osobní zájmena
• slovesa „to be“ (oznamovací, tázací, záporná věta)

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal

• jednoduše odpoví na dotaz • dotazy a krátké odpovědi

• tematické okruhy: domov, rodina, škola, části těla, 
domácí mazlíčci
• čísla 21-100 (číslovky základní)
• přídavná jména základní
• přivlastňovací zájmena

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

• použije slova a fráze v jednoduchých větách

• předložky místa a času
• tematické okruhy: příro-da, počasí, lidské tělo, popis 
kamaráda
• neurčitý člen

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

• vybere z jednoduchého textu důležité informace s 
pomocí obrázku

• vazba there is/there are
• tematické okruhy: můj nejlepší kamarád, míst-nosti 
v domě, Velká Bri-tánie
• člen určitý
• slovesa „to have“ (oznamovací, tázací, zá-porná 
věta)

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

• dokáže reagovat pomocí jednoduchých odpovědí

• pořádek slov ve větě
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

• vyžádá jednoduchou in-formaci, sdělí jednodu-chým 
způsobem základní informace týkající se tohoto textu

• dotazy a krátké odpovědi

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

• dokáže rozlišit mluvenou a psanou podobu téhož slova • zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
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Anglický jazyk 3. ročník

zvukovou a grafickou podobou slov
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy

• píše jednoduchá slova a věty dle předlohy • slovní zásoba v jednotlivých lekcích

  

Anglický jazyk 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• pozdravy, jednoduchá žádost, jednoduché 
poděkování
• pokyny – rozkazovací způsob
• aktivity ve volném čase, záliby, režim dne
• přítomný čas prostý – věta jednoduchá, tvorba 
otázky a záporu

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

• reaguje na tyto pokyny a otázky formou jednoduchých 
odpovědí

• sloveso "can", "like" a jejich záporné tvary a otázky
• předměty ve školeCJ-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

• vyjádří vlastními slovy obsah slyšeného
• oblečení

• předložky "in", "on"
• přítomný čas průběhový

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

• dokáže použít jednoduché gramatické struktury a typy 
vět

• zájmena tázací

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

• rozumí smyslu přiměřeně obtížných nahrávek • komiksy v učebnici

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

• rozumí hledané informaci v nahrávce
• jednoduchá poslechová cvičení v učebnici

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • ovládá oslovení, reakce na pozdrav a oslovení, 
přivítání, rozloučení, představení

• rodina, kamarádi

• jídlo, pitíCJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

• dokáže se zapojit do konverzace na známé téma
• záliby, sporty
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Anglický jazyk 4. ročník

volného času a dalších osvojovaných témat • počasí, roční období
• rodina, kamarádi
• jídlo, pití
• záliby, sporty

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

• dokáže reagovat a odpovědět na otázky jednoduchými 
odpověďmi

• počasí, roční období
• rodina, kamarádi
• jídlo, pití
• záliby, sporty

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

• ovládá položit jednoduchou otázku

• počasí, roční období
• dílčí témata v učebnici
• jednoduchý popis
• jednoduché návody
• komiksy
• pohlednice
• jednoduchý dopis,

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

• dokáže najít a vyhledat klíčová slova v textu

• e-mail
• dílčí témata v učebnici
• jednoduchý popis
• jednoduché návody
• komiksy
• pohlednice
• jednoduchý dopis,

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

• vyhledává známá slova a věty v jednoduchých textech

• e-mail
• jednoduchý dopis,CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 

běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu

• dokáže vyhledat důležité informace v krátkém textu
• texty v učebnici

• jednoduchý dopis,
• texty v učebnici

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

• porozumí čtenému textu týkajícího se osvojeného 
tématu za pomoci vizuální opory

• pracovní listy
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z • dokáže vyhledat potřebnou slovní zásobu ve slovníku • texty v učebnici
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Anglický jazyk 4. ročník

běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu
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 napsat jednoduchý text týkající se osvojeného 
tématu

• dílčí témata v učebnici

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře • rozumí údajům a datům ve formuláři • pracovní listy
  

Anglický jazyk 5. ročník

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

• reaguje na tyto pokyny a otázky formou jednoduchých 
odpovědí

• tematické okruhy: školní předměty, denní režim, 
aktivity ve volném čase, obchody, nakupování, zvířata, 
sporty

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

• vyjádří vlastními slovy obsah slyšeného • tematické okruhy: školní předměty, denní režim, 
aktivity ve volném čase, obchody, nakupování, zvířata, 
sporty

• řadové číslovky
• data, měsíce
• minulý čas prostý (pravidelných a některých 
nepravidelných sloves) - věta jednoduchá, tvorba 
otázky a záporu

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

• dokáže použít jednoduché gramatické struktury a typy 
vět

• vazba - going to - pouze informativně
• přítomný čas průběhovýCJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 

pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu

• rozumí smyslu přiměřeně obtížných nahrávek
• nahrávky v učebnici

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

• rozumí hledané informaci v nahrávce • nahrávky v učebnici

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • ovládá oslovení, reakce na pozdrav a oslovení, 
přivítání, rozloučení, představení

• základní zdvořilostní fráze
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Anglický jazyk 5. ročník

• tematické okruhy v učebnici
• zájmena ukazovací

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

• dokáže se zapojit do konverzace na známé téma

• W-otázky (who, what, when, why, where)
• slovesa to havegot, to be
• jednoduché otázky a odpovědi
• vazba I´dlike

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

• dokáže reagovat a odpovědět na otázky jednoduchými 
odpověďmi

• předložky místa
• slovesa to havegot, to be
• jednoduché otázky a odpovědi
• vazba I´dlike

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

• ovládá položit jednoduchou otázku

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

• dokáže najít a vyhledat klíčová slova v textu • texty v učebnici

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

• vyhledává známá slova a věty v jednoduchých textech
• tematické okruhy: základní zeměpisné údaje anglicky 
mluvících zemí

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

• napíše pohlednici • doplňující texty v učebnici

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

• a jednoduchou zprávu kamarádovi • doplňující texty v učebnici

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

• jednoduše popíše obrázek • tematické okruhy: základní zeměpisné údaje anglicky 
mluvících zemí

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

• zopakuje zpaměti básničku či říkanku • listy s básněmi a říkankami

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

• dokáže napsat jednoduchý text týkající se osvojeného 
tématu

• dokáže napsat jednoduchý text týkající se 
osvojeného tématu
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Anglický jazyk 5. ročník

událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře • rozumí údajům a datům ve formuláři • pracovní list

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Žák se učí komunikovat v cizím jazyce a porozumět základním frázím.
  

Anglický jazyk 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovlá-dání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

• žák porozumí mluvené anglické konverzaci přiměřené 
věku

• fonetický přepis slov

• texty v učebniciCJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

• žák dokáže foneticky správně číst anglický text
• autentické texty
• texty v učebniciCJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 

jednoduchých každodenních autentických materiálech
• žák porozumí čtenému anglickému textu přiměřeného 
věku • autentické texty

• texty v učebniciCJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

• pomocí doprovodných obrázků žák interpretuje 
přečtený text • autentické texty
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Anglický jazyk 6. ročník

• texty v učebniciCJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

• žák vyjádří vlastními slovy obsah přečteného textu
• autentické texty

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

• slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím

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

• modální sloveso can

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

• there is/there are

• přít. čas průběhový
• frekvenční příslovce
• přít. čas prostý
• How much/How many
• zájmena přivlastňovací, ukazovací
• škola, volný čas
• zájmová činnost

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• žák dokáže použít gramatické struktury a typy vět

• oblečení
• slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím

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

• žák vyjádří vlastními slovy obsah slyšeného textu

• práce se slovníkem
• slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím

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

• základní pravidla výslovnosti větných celků a hlásek

• práce se slovníkem
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři • mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 

realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění)

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

• stavba věty – tvorba otázek a záporu

• opak.- člen určitý a neurčitý
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osvojovaných témat
• množ. číslo podst. jmen
• počitatelná / nepočitatelná podstatná jména
• zájmena přivlastňovací
• sloveso být
• sloveso muset
• přivlastňovací pád
• sloveso mít

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

• rozkazovací způsob
  

Anglický jazyk 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• texty v učebnici, v časopisechCJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

• žák vyjádří vlastními slovy obsah slyšeného
• zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby
• články v učebnici
• autentické texty

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

• žák dokáže foneticky správně číst anglický text

• rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím; práce se 
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Anglický jazyk 7. ročník

slovníkem
• články v učebnici
• autentické texty

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

• žák porozumí čtenému anglickému textu přiměřeného 
věku

• rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím; práce se 
slovníkem
• první pomoc
• cestování, prázdniny

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

• pomocí doprovodných obrázků žák interpretuje 
přečtený text

• volný čas
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

• ovládá oslovení, reakce na pozdrav a oslovení, 
přivítání, rozloučení, představení

• slovní zásoba a tvoření vět

• cestování, prázdniny
• volný čas

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• žák vyjádří vlastními slovy obsah přečteného nebo 
slyšeného textu

• prázdniny, cestování
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

• první pomoc

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

• žák dokáže vytvořit žádost o pomoc, službu, informaci

• slovní zásoba a tvoření vět

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

• žák porovnává slova známá s neznámými v textu 
pomocí přípon a předpon

• slovní zásoba a tvoření vět

• počit. a nepočit. podst. jména
• vyjádření množství

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

• žák dokáže použít gramatické struktury a typy vět

• stupňování příd. jmen
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• minulý čas sovesa BÝT

• předložky času
• must, have to

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

• stavba věty – tvorba otázek a záporu

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

• nová škola

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

• sport, volný čas

• vynálezy
• Londýn

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

• žák vyjádří vlastními slovy obsah slyšeného

• příroda a město
• texty v učebnici, v časopisech
• doplňující texty v učebnici, v časopisech

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

• žák dokáže foneticky správně číst anglický text

• komiksy
• texty v učebnici, v časopisech
• doplňující texty v učebnici, v časopisech

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

• žák porozumí čtenému anglickému textu přiměřeného 
věku

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

• pomocí doprovodných obrázků žák interpretuje 
přečtený text

• ilustrované příběhy

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

• nová škola

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

• sport, volný čas

• příroda a městoCJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

• ovládá oslovení, reakce na pozdrav a oslovení, 
přivítání, rozloučení, představení

• texty v učebnici, v časopisech
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CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

• nová škola

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

• sport, volný čas

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

• frázování, slovní a větný přízvuk, výška a síla hlasu, 
tempo řeči

• příroda a město

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři • minulý čas a předpřítomný čas
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• zástupná zájmena

• podmiňovací způsob (podmínkové věty I)
• minulý čas průběhový
• zvratná zájmena
• neurčitá zájmena a jejich složeniny
• to be allowed to
• tázací dovětky
• vyjádření budoucích plánů
• modální slovesa should, could, would

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

• žák dokáže použít gramatické struktury a typy vět

• předpř. čas (since, for)
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři • minulý čas a předpřítomný čas
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• minulý čas průběhový

• to be allowed toCJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

• stavba věty – tvorba otázek a záporu

• předpř. čas (since, for)
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři • minulý čas a předpřítomný čas
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• podmiňovací způsob (podmínkové věty I)

• to be allowed toCJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

• základní slovesné vazby

• modální slovesa should, could, would
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• předpř. čas (since, for)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Žák se snaží poznávat jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Žák respektuje zvláštnosti různých etnik.
  

Anglický jazyk 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

• USA, New York

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

• Velká Británie tradiční i moderní

• člověk a společnost
• život mladých lidí, problémy mládeže
• povolání a činnosti
• volba povolání
• vnitřní a vnější charakteristika člověka
• Austrálie, rozdílnost kultur
• život a rodina v budoucnosti

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

• žák vyjádří vlastními slovy obsah slyšeného

• moderní technologie a média
CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

• žák dokáže foneticky správně číst anglický text • texty v učebnici, komiksy v časopise atd.

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

• texty v učebnici, komiksy v časopise atd.

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

• žák porozumí čtenému anglickému textu přiměřeného 
věku

• doplňující texty v učebnici, v časopisech

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v • pomocí doprovodných obrázků žák interpretuje • texty v učebnici, komiksy v časopise atd.
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jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

přečtený text
• doplňující texty v učebnici, v časopisech

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

• svět práce

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

• životopis

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

• žák ovládá rozhovor na dané téma – např. seznámení, 
přijímací pohovor

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

• frázování, slovní a větný přízvuk, výška a síla hlasu, 
tempo řeči

• životopis

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• vedlejší věty příslovečné časové

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

• žák dokáže použít gramatické struktury a typy vět

• vztažná zájmena
CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

• žák vyplní formulář potřebný k přijetí • životopis

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Žák rozvíjí pozornost vůči odlišnostem a snaží se v odlišnostech nalézat výhody a ty posléze využívat. Žáci se vzájemně poznávají ve třídě, či skupině a pečují o vzájemné 
dobré vztahy.
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5.3 Německý 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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
   Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu Německý jazyk na druhém stupni směřuje k dosažení úrovně A1 podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Uživatel rozumí známým každodenním výrazům a 
základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Klade 
jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, 
které vlastní, a odpoví na podobné otázky.

Cílem výuky je poskytnout žákům nástroj pro komunikaci s lidmi z různých částí světa, získávání zájmu o 
německý jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Vyučování cizích jazyků probíhá v těsné 
návaznosti na český jazyk, zeměpis, dějepis a další předměty.

Etická výchova se prolíná v pravidlech komunikace v běžných každodenních situacích ve všech 
ročnících. 

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

Časová dotace:
- 2 hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku

Integrace předmětů • Další cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- vybírá a využívá vhodných způsobů a metod pro efektivní učení
- propojuje s žáky získané poznatky do širších celků
- vede žáky k ověřování výsledků a poznávání smyslu učení
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
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Název předmětu Německý jazyk
- klade důraz na pozitivní motivaci žáka
- používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, časopisy, interaktivní tabule), audiovizuální 
techniku, výpočetní techniku
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problému
- vede žáka k respektování jiných názorů při týmové práci
- přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů (ocenění zkušeností a úspěchů druhých)
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- vytváří příležitost pro komunikaci mezi žáky
- učí žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- vede žáka ke spolupráci ve skupině (respektování jiných názorů při týmové práci)
- přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů (ocenění zkušeností a úspěchů druhých)
- hodnotí žáky, napomáhá jim vnímat vlastní pokrok
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vede žáka, aby zodpovědně plnil zadané úkoly
- podporuje žáka v prezentaci jeho myšlenek a názorů
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- napomáhá při cestě ke správnému řešení daného úkolu
- pomáhá efektivně organizovat práci žáka
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
2.stupeň
POSLECH S POROZUMĚNÍM
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 
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Název předmětu Německý jazyk
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) - rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů 
(zejména jména a věku) - rozumí jednoduchým pokynům učitele
MLUVENÍ
DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
PSANÍ
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby

  

Německý jazyk 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

• pozná vlastní německá jména, názvy států a jejich 
některá města

• pozdravy

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

• žák dokáže při setkání říct, odkud pochází • zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvu-kovou a grafickou podobou slov

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

• žák umí čísla od 0 do 1000 • číslovky, členy

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

• žák sdělí své telefonní číslo • číslovky, členy

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

• žák dokáže mluvit o svém oblíbeném zvířátku • časování slovesa haben, sein
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Německý jazyk 7. ročník

vizuální oporu
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

• žák dokáže říci, kolik je hodin • hodiny, dny v týdnu, měsíce

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

• školní pomůcky

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • časování sloves
• osobní zájmena a jejich použití
• barvy
• hodiny, dny v týdnu, měsíce
• roční období

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

• popíše režim svého dne

• činnosti konané během dne
• časování slovesa haben, sein
• otázky a odpovědi – tvoření, členy - 4. pád
• slovesa s odlučitelnými předponami

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • snaží se pokládat časové otázky a odpovídat na ně

• sloveso können
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá

• žák umí pojmenovat nejoblíbenější záliby • časování slovesa haben, sein

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá

• dokáže např. prázdninové aktivity popsat • časování slovesa haben, sein

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Německý jazyk 7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Žák se snaží komunikovat s ostatními a tím rozvíjet své empatické a aktivní naslouchání. Žák uplatňuje efektivní strategie v komunikaci.
  

Německý jazyk 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • zájmena přivlastňovací
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá
DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

• přídavná jména v přísudku

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• žák umí představit svoji rodinu, popíše fotografii nebo 
obrázek

• vazba vonDCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • hovoří o povolání
• zápor nicht/kein

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • žák umí říci cenu zboží • ceny
• neurčitý podmět man
• otázky a odpovědi ja/nein/doch

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • vyjádří svůj názor, co je dobré a co je špatné

• způsobová slovesa
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • co je levné a co drahé • ceny

• přídavná jména v přísudkuDCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • žák umí vyjádřit své pocity
• sloveso wollen
• předložky se 3. pádem
• sloveso wollen

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • dokáže popsat svůj pokoj

• předložky
DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • časování nepravidelných sloves
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• hovoří o domácí práci
• sloveso müssen

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů • dává pokyny svým spolužákům • rozkazovací způsob
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Německý jazyk 8. ročník

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• žák dokáže říci, co jí rád, raději, nejraději • časování nepravidelných sloves

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• dokáže říci, co snídá, obědvá, večeří • časování nepravidelných sloves

• názvy nakupovaných věcí
• ceny
• sloveso möchten

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• umí si objednat něco u stánku s rychlým občerstvením

• jednotlivé potraviny
• názvy nakupovaných věcíDCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

• hovoří o specialitách
• ceny

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• žák hovoří o aktivitách volného času • činnosti volného času

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• umí si volnočasové aktivity naplánovat • ceny

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• dokáže porovnávat známky, vysvědčení • způsobová slovesa

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

Žáci se snaží využít cizí jazyk jako prostředek v komunikaci a v toleranci odlišných etnických a kulturních skupin.
  

Německý jazyk 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• žák hovoří o lidském těle • části těla a jejich popis
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Německý jazyk 9. ročník

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

• zájmena se 4. pádem

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• žák hovoří o oblečení a o módě

• předložky se 3. pádem

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

• části těla a jejich popis

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• zájmena se 4. pádem

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• dokáže popsat sebe i ostatní

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

• spojka deshalb

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

• žák dokáže říci, kdy se narodil

• préteritum sein, haben

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

• spojka deshalb

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• dokáže pozvat své kamarády na oslavu

• préteritum sein, haben

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

• napíše blahopřání • préteritum sein, haben

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

• spojka deshalb

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• umí naplánovat párty

• préteritum sein, haben
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Německý jazyk 9. ročník

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• vypráví o svém městě • názvy jednotlivých budov

• názvy jednotlivých budov
• předložky se 3. pádem

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• umí popsat cestu do školy, zeptat se na cestu, podat a 
porozumět informaci

• perfektum sloves
• préteritum sein, habenDCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům
• umí používat minulost při vyprávění v jednoduchých 
větách • perfektum sloves

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

• žák si naplánuje svoje prázdniny • prázdninové aktivit

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

• napíše pohlednici z prázdnin • prázdninové aktivit

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

• formuluje argumenty pro a proti při naplánování 
prázdninové cesty

• prázdninové aktivit

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům

• seznámí se s reáliemi německy mluvících zemí • prázdninové aktivit
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5.4 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 5 5 5 4 4 4 4 40
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních 

činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných 
situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, a umožňuje tak získávat 
matematickou gramotnost. Vedle základních a nepostradatelných znalostí klademe důraz na aktivní 
činnosti žáků, které jsou nezbytné pro využití matematiky v běžných životních situacích.

 Vzdělávací obsah této oblasti je rozdělen do čtyř vzdělávacích okruhů:
Číslo a početní operace- osvojení matematických operací ve formě pamětné i písemné. Žáci se učí 

sčítat, odčítat, násobit, dělit, odhadovat výsledek, zaokrouhlovat, získávat číselné údaje měřením. Nedílnou 
součástí je i zápis, čtení čísel, orientace na číselné ose, porovnávání.

Závislosti, vztahy a práce s daty- rozpoznávání a rozlišování různých typů závislostí, které se objevují 
v reálném světě. Analyzování změn z tabulek, grafů a diagramů, zároveň se učí podobné sami vytvářet.

Geometrie v rovině a prostoru- určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných 
situací, zkoumání tvarů a prostoru. Vytváření náčrtů a zápis postupu konstrukčních úloh s využitím 
základních geometrických symbolů a značek.

Nestandardní aplikační problémy a úlohy- uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací 
a úloh z běžného života. Nedílnou součástí je ústní prezentace a osvětlení vlastních myšlenkových postupů.

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

Časová dotace:
- 4 hodiny týdně v 1. ročníku
- 5 hodin týdně od 2. do 5. ročníku
- 4 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
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Název předmětu Matematika
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- seznamuje žáky s matematickými postupy, metodami a strategiemi, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí
- učí posoudit vlastní pokrok a určit překážky či problémy bránící učení
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problému
- předkládá žákům dostatečné množství vyřešených úloh přiměřeně věku
- zadává úlohy k možnostem využívat vlastní zkušenosti
- učí žáky pracovat s chybou
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- učí žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu
- vyžaduje po žácích výstižné, souvislé a kultivované vyjadřování v písemném i ústním projevu
- učí využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- zadává dostatek úkolů pro skupinu žáků, dává tím prostor hodnotit vlastní práci v kolektivu
- podílí se na utváření příjemné atmosféry ve výuce a vytváří partnerské vztahy učitel - žák
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vede žáky k uvědomění si odpovědnosti k sobě, rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti
- učí žáky respektovat věkové, intelektové a sociální zvláštnosti

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

Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- seznamuje žáky s různými metodami zápisu naměřených hodnot
- vede žáky k samostatnosti, vytrvalosti a přesnosti
- učí využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i 
své přípravy na budoucnost
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Název předmětu Matematika
Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1. stupeň
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
1. období
M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20
M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100
M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat
M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v oboru do 20
2. období
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000
M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách
M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100
M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla - používá kalkulátor
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
1. období
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20
- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
2. období
M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu
M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce
- určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích
- provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
1. období
M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit
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Název předmětu Matematika
M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
M-3-3-02p používá pravítko
2. období
M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky
M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru
- pozná základní tělesa
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉM
2. období
M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických 
postupech
2.stupeň
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem
M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek– část (zlomek, desetinné 
číslo, procento)
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000
M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu
M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta - zvládá orientaci na číselné ose
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-9-2-01p vyhledává a třídí data
M-9-2-02p porovnává data
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku - užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, 
obsahu, objemu - zvládá početní úkony s penězi
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce
M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu
M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce
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Název předmětu Matematika
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12p načrtne základní tělesa
M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa - odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a 
odčítá úsečky - umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami - používá technické písmo - čte a rozumí 
jednoduchým technickým výkresům
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy
M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací
M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí - využívá prostředky výpočetní 
techniky při řešení úloh

  

Matematika 1. ročník

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

• čte, píše a porovnává čísla • čísla a početní operace

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

• používá k vyjádření porovnávání čísel znaménka<, >,= • přirozená čísla 1-20, číslo 0, sčítání a odčítání do 20

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

• počítá předměty v oboru do 20 • přirozená čísla 1-20, číslo 0, sčítání a odčítání do 20

• čísla a početní operace
• přirozená čísla 1-20, číslo 0, sčítání a odčítání do 20

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

• orientuje se na číselné ose

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

• používá matematické symboly • přirozená čísla 1-20, číslo 0, sčítání a odčítání do 20

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

• řadí čísla podle velikosti • číselná osa

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní • řeší příklady na sčítání a odčítání do 20 • čísla a početní operace
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Matematika 1. ročník

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

• provádí rozklad na desítky a jednotky • čísla a početní operace

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

• řeší slovní úlohy a sám je tvoří • přirozená čísla 1-20, číslo 0, sčítání a odčítání do 20

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

• rozumí pojmu sloupec a řádek • přirozená čísla 1-20, číslo 0, sčítání a odčítání do 20

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

• nakreslí, rozezná a pojmenuje základní geometrické 
útvary a jednoduchá tělesa

• geometrie v rovině a prostoru

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

• orientuje se v prostoru • geometrie v rovině a prostoru

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

• porovnává velikost útvarů • geometrie v rovině a prostoru

• závislosti, vztahy a práce s datyM-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

• řeší slovní úlohy
„ o více“, „ o méně“

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

• dokáže číst a nastavit celé hodiny, zná strukturu týdne • tabulky, vztahy

  

Matematika 2. ročník

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

• čte, zapisuje a porovnává čísla do 100, • početní operace 0 – 100

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

• sčítá a odčítá přirozená čísla do100 • početní operace 0 – 100

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

• rozkládá čísla na desítky a jednotky • orientace na číselné ose
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Matematika 2. ročník

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

• vyhledá a zobrazí čísla na číselné ose • orientace na číselné ose

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

• zaokrouhluje čísla na desítky • početní operace 0 – 100

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

• řeší příklady se závorkou • početní operace 0 – 100

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

• zvládá spoje násobilek, řady násobků • násobilka

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

• násobí a dělí v oboru násobilky • násobilka

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

• užívá násobení a dělení v praktických situacích • násobilka

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

• kreslí křivé, lomené a rovné čáry • geometrie v rovině a prostoru

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

• rýsuje úsečky
• rýsování úseček a měření jejich délek

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

• měří délky úsečky
• rýsování úseček a měření jejich délek

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

• odhaduje délky úseček a porovnává je
• rýsování úseček a měření jejich délek

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

• modeluje tělesa • geometrie v rovině a prostoru

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

• chápe pojem kreslení a rýsování • geometrie v rovině a prostoru

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

• osvojuje si správné návyky při rýsování • geometrie v rovině a prostoru
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Matematika 2. ročník

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

• sleduje jednoduché závislosti na čase • orientace v čase

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

• pozoruje a hodnotí časové údaje v praktickém životě • orientace v čase

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

• řeší, tvoří a zapisuje jednoduché slovní úlohy • práce s daty

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

• řeší slovní úlohy s více početními úkony • práce s daty

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

• orientuje se v tabulce • práce s daty

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Žák řeší problémy samostatně i ve skupině , rozhoduje se  z hlediska okamžitého i dlouhodobého efektu.
  

Matematika 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

• počítá po jednotkách, desítkách a stovkách • číselný obor přirozených čísel 0 – 1000

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

• čte a píše trojciferná čísla • číselný obor přirozených čísel 0 – 1000

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

• porovnává čísla pomocí číselné osy • číselný obor přirozených čísel 0 – 1000

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

• zaokrouhluje čísla s požadovanou přesností. • číselný obor přirozených čísel 0 – 1000

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

• sčítá a odčítá čísla do 1000 • pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 
1000
• pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 
1000

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

• písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla a provádí 
kontrolu výpočtu.

• písemné algoritmy početní operací
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní • používá výrazy sčítanec, sčítanec, součet, menšenec, • pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 
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operace s přirozenými čísly menšitel, rozdíl 1000
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

• provádí předběžný odhad výsledku řešení • pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 
1000

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

• řeší příklady násobení a dělení v oboru násobilek • násobení a dělení v oboru násobilek a mimo obor 
násobilek

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

• pamětně vynásobí dvojciferné číslo jednociferným • násobení a dělení v oboru násobilek a mimo obor 
násobilek
• násobení a dělení v oboru násobilek a mimo obor 
násobilek

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

• písemně násobí jednociferným činitelem

• písemné algoritmy početní operací
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

• dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor 
násobilek a určí neúplný podíl a zbytek

• násobení a dělení v oboru násobilek a mimo obor 
násobilek

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

• používá výrazy dělenec, dělitel, podíl, neúplný podíl, 
činitel, činitel, součin

• násobení a dělení v oboru násobilek a mimo obor 
násobilek

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

• rýsuje přímky a polopřímky, rýsuje a měří úsečky s 
přesností na milimetry

• rovinné obrazce

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

• označuje bod, průsečík dvou přímek, střed kružnice, 
kružnici

• rovinné obrazce

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

• rozlišuje rovinné útvary • rovinné obrazce

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

• sestrojí kružnici, • rovinné obrazce

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

• měří poloměr dané kružnice • rovinné obrazce

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

• přenáší úsečku na danou polopřímku • rovinné obrazce



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

116

Matematika 3. ročník

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

• sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr • rovinné obrazce

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

• provádí odhady vzdálenosti a délky(mm, cm, dm, m, 
km)

• rovinné obrazce

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

• řeší a vytváří úlohy na sčítání, odčítání, násobení, 
dělení

• práce s daty,diagramy, grafy

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

• využívá tabulku násobků v praxi (ceny zboží) při tvorbě 
úloh.

• práce s daty,diagramy, grafy

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

• orientuje se v jednoduchém diagramu • práce s daty,diagramy, grafy

  

Matematika 4. ročník

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

• porovnává čísla do milionu a zobrazuje je na číselné 
ose

• číselný obor 0 – 1 000 000

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

• zaokrouhluje čísla s požadovanou přesností • číselný obor 0 – 1 000 000

• číselný obor 0 – 1 000 000M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

• rozkládá čísla v desítkové soustavě
• zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
• číselný obor 0 – 1 000 000M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 

přirozených čísel
• pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě 
číslice různé od nuly • vlastnosti početních operací s čísly

• číselný obor 0 – 1 000 000M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

• písemně násobí jednociferným a dvojciferným 
činitelem • vlastnosti početních operací s čísly

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

• písemně dělí jednociferným dělitelem • číselný obor 0 – 1 000 000

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

• provádí odhad a kontrolu svého výpočtu • číselný obor 0 – 1 000 000

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve • názorně vyznačí části celku • zlomky
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formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel

• umí pojmenovat jednotlivé části zlomku • zlomky

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

• sčítá zlomky se stejným jmenovatelem • zlomky

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice • určí rovnoběžky, různoběžky, kolmice • rovnoběžky
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice • sestrojí rovnoběžku s danou přímkou • různoběžky
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice • sestrojí kolmici k dané přímce • kolmice

• různoběžkyM-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice • vyznačí průsečík
• kolmice

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

• sestrojí grafický součet a rozdíl úseček • různoběžky

• čtverecM-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

• rýsuje libovolný čtverec a obdélník
• obdélník

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

• sestrojí trojúhelník pomocí stran • základní útvary v prostoru

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

• pozná a sestrojí trojúhelník rovnoramenný, 
rovnostranný, pravoúhlý

• základní útvary v prostoru

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

• narýsuje kružnici s daným středem a daným 
poloměrem

• kružnice

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

• určí osu souměrnosti modelováním, překládáním 
apod.

• souměrnost

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

• nakreslí souměrný útvar ve čtvercové síti • souměrnost

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a • určuje obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě • souměrnost
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užívá základní jednotky obsahu
• čtverec
• obdélník

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

• řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu

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

• provádí zápis slovní úlohy • závislosti a jejich vlastnosti

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

• řeší slovní úlohy s více početními úkony • závislosti a jejich vlastnosti

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel
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 jednoduché slovní úlohy na určení části celku • závislosti a jejich vlastnosti

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

• orientuje se v diagramu, grafu, tabulce • diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data • orientuje se v jízdním řádu • diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
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

• vyhledává a řeší situace v praktickém životě • slovní úlohy

• číselné, obrázkové řady
• magické čtverce

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

• seznamuje se s logickými úlohami

• slovní úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Žák rozvíjí schopnosti spolupráce a etického zvládnutí soutěže a konkurence.
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

• čte a zapisuje čísla větší než milión • přirozená čísla

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

• zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností • přirozená čísla

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

• porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné ose • přirozená čísla

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

• zapisuje přirozená čísla v požadovaném tvaru v 
desítkové soustavě

• přirozená čísla

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

• sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti (čísla mají 
nejvýše dvě číslice různé od nuly)

• přirozená čísla

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

• písemně sčítá více čísel • přirozená čísla

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

• používá zákon komutativní a asociativní • přirozená čísla

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

• písemně násobí až čtyřciferným činitelem • přirozená čísla

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

• písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem (včetně 
dělení se zbytkem)

• přirozená čísla

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

• samostatně provádí kontroly výpočtů • přirozená čísla

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

• zapíše a přečte dané desetinné číslo • desetinná čísla

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

• zobrazí dané desetinné číslo na číselné ose • desetinná čísla

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

• zaokrouhlí dané desetinné číslo s požadovanou 
přesností

• desetinná čísla

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

• sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin • desetinná čísla
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M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

• násobí a dělí desetinné číslo deseti, stem a přirozeným 
číslem menším než 10

• desetinná čísla

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

• užívá desetinné číslo v praktických situacích • desetinná čísla

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 jednoduché slovní úlohy na užití desetinných čísel • přirozená čísla

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

• využívá vlastnosti početních operací • vlastnosti početních operací

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

• narýsuje obdélník, čtverec a pravoúhlý trojúhelník • rovinné obrazce

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

• vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce • rovinné obrazce

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

• narýsuje libovolný mnohoúhelník a vypočítá jeho 
obvod

• rovinné obrazce

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

• rozezná a sestrojí různé druhy trojúhelníků 
(rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý)

• rovinné obrazce

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

• zná a umí převádět jednotky obsahu • rovinné obrazce

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

• řeší slovní úlohy na výpočty obsahů obdélníku a 
čtverce

• rovinné obrazce

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

• seznámí se se sítí krychle, kvádru, válce • tělesa

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

• řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku a 
čtverce

• rovinné obrazce

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

• závislosti a jejich vlastnostiM-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 jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k 
jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými čísly • diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

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

• seznámí se s aritmetickým průměrem ve slovních 
úlohách

• závislosti a jejich vlastnosti

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

• zapíše a vyznačí záporné číslo • záporná čísla

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

• vyhledává a řeší situace v praktickém životě
• úlohy na prostorovou představivost

• číselné, obrázkové řadyM-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 logické úlohy
• magické čtverce

  

Matematika 6. ročník

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

• dělitelnost přirozených čísel, prvočíslo, číslo složené

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

• nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

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

• využívá dělitelnost přirozených čísel

• kritéria dělitelnosti

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou • používá desetinná čísla • desetinná čísla
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přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

• rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

• příklady závislostí z praktického životaM-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data • vypočte aritmetický průměr z dat
• diagramy, grafy, tabulky

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

• rozumí grafům a používá je v běžném životě • diagramy, grafy, tabulky

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

• rovinné útvary

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary • vzájemná poloha přímek v rovině
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem • metrické vlastnosti v rovině

• druhy úhlůM-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

• umí roztřídit geometrické útvary

• vzdálenost bodu od přímky
• shodnostM-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 

vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

• ovládá shodnost
• množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa 
úhlu)

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

• konstrukční úlohy

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

• pracuje s osovou souměrností

• osová souměrnost

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické • ovládá středovou souměrnost • konstrukční úlohy
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vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

• středová souměrnost

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

• prostorové útvary

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary • kvádr
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary

• krychle

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

• rozpozná mnohoúhelníky a hranoly

• příklady závislostí z praktického života
• číselné a logické řady
• číselné a obrázkové analogie

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

• zamýšlí se nad netradičními úkoly (kombinatorika, 
úlohy s logickou úvahou, nestandardní úlohy)

• logické a netradiční geometrické úlohy
  

Matematika 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

• převádí zlomek na desetinné číslo a naopak • vztah mezi zlomky a desetinnými čísly

• vztah mezi zlomky a desetinnými číslyM-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

• používá úpravu zlomků
• smíšené číslo

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

• porovná dva zlomky • vztah mezi zlomky a desetinnými čísly

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a • zobrazí daný zlomek na číselné ose • vztah mezi zlomky a desetinnými čísly



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

124

Matematika 7. ročník

racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

• převrácený zlomek
• početní operace

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

• sčítá a odčítá zlomky, násobí a dělí dva zlomky a 
upraví složený zlomek

• složený zlomek
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

• užívá zlomky při řešení praktických situací • početní operace

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

• zobrazí celá čísla na číselné ose • zobrazení na číselné ose

• čísla navzájem opačnáM-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

• provádí početní operace s celými čísly
• absolutní hodnota

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

• objasní pojem opačné číslo • čtení a zápis čísla

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

• určí absolutní hodnotu daného čísla a vysvětlí její 
geometrický význam

• čtení a zápis čísla

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

• zobrazí racionální čísla na číselné ose, porovnává 
racionální čísla

• porovnávání racionálních čísel a početní operace s 
rac. čísly

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

• vlastnosti racionálních čísel

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

• provádí početní operace s racionálními čísly

• záporná desetinná čísla a záporné zlomky
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• vlastnosti racionálních číselM-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

• řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel v praxi
• záporná desetinná čísla a záporné zlomky

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

• vysvětlí a zapíše poměr mezi hodnotami • poměr, přímá a nepřímá úměrnost, postupný poměr, 
převrácený poměr, měřítko mapy a plánů

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

• pracuje s poměrem (zvětšení a zmenšení, dělení v 
daném poměru)

• poměr, přímá a nepřímá úměrnost, postupný poměr, 
převrácený poměr, měřítko mapy a plánů

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

• používá měřítko mapy a plánů • poměr, přímá a nepřímá úměrnost, postupný poměr, 
převrácený poměr, měřítko mapy a plánů

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

• poměr, přímá a nepřímá úměrnost, postupný poměr, 
převrácený poměr, měřítko mapy a plánů

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

• určí vztah přímé (PÚ) a nepřímé úměrnosti (NÚ)

• úměra, přímá a nepřímá úměrnost a její graf

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

• řeší slovní úlohy s využitím vztahů PÚ a NÚ a s pomocí 
trojčlenky

• trojčlenka

• procento, promileM-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

• vysvětlí pojem 1%
• základ, procentová část, počet procent

• procento, promileM-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

• užívá základní pojmy procentového počtu a umí je 
určit z daných ve-ličin • základ, procentová část, počet procent

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

• řeší slovní úlohy • slovní úlohy

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

• vysvětlí pojem promile • procento, promile

• trojčlenka
• procento, promile

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

• řeší jednoduché příklady na výpočet úroků

• základ, procentová část, počet procent
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• slovní úlohy
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

• rozpozná shodné útvary • shodnost geometrických útvarů

• věty o shodnosti trojúhelníků a konstrukce 
trojúhelníků podle vět (sss, sus, usu)

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

• užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a 
konstrukčních úlohách

• shodná zobrazení
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

• provede sestrojení trojúhelníku z daných prvků • věty o shodnosti trojúhelníků a konstrukce 
trojúhelníků podle vět (sss, sus, usu)

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

• dbá na kvalitu a přesnost rýsování • věty o shodnosti trojúhelníků a konstrukce 
trojúhelníků podle vět (sss, sus, usu)

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary • rovnoběžník a jeho vlastnosti
• obvod a obsah rovnoběžníku
• obsah trojúhelníku, lichoběžník a jeho vlastnosti

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

• odhaduje a vypočítává obsah a obvod trojúhelníku, 
rovnoběžníku a lichoběžníku

• obvod a obsah lichoběžníku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

• načrtne, zapíše postup řešení a sestrojí základní 
rovinné útvary

• konstrukce čtyřúhelníku

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

• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 
vybraných základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů

• konstrukce čtyřúhelníku

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

• rozezná a pojmenuje hranol • pojem hranol

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

• načrtne a narýsuje síť hranolu • síť hranolu, povrch a objem hranolu

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles • odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu • slovní úlohy
  

Matematika 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou • určí druhou mocninu a druhou odmocninu pomocí • čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin
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přesností, účelně využívá kalkulátor tabulek a kapesního kalkulátoru • určení druhých mocnin a odmocnin
• určení druhých mocnin a odmocninM-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností, účelně využívá kalkulátor
• užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech

• Pythagorova věta - využití v rovině a v prostoru
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor

• řeší slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty • Pythagorova věta - využití v rovině a v prostoru

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

• provádí početní operace s mocninami s přirozeným 
mocnitelem

• operace s mocninami s přirozeným mocnitelem

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

• používá vzorce pro mocninu součinu, zlom-ku, a 
umocnění mocniny

• třetí mocnina

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

• zapíše dané číslo ve zkráceném tvaru • zápis čísla ve tvaru a.10n pro 1 ≤ a< 10, n je celé číslo

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

• určí hodnotu daného číselného výrazu • číselný výraz a jeho hodnota, výrazy s proměnnou

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

• používá početní operace s výrazy • číselný výraz a jeho hodnota, výrazy s proměnnou

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

• upraví výraz vytýkáním před závorku • početní operace s mnohočleny

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

• užívá vzorce pro rozklad výrazů • rozklad výrazu na součin (pomocí vzorců)

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

• užívá a zapisuje vztah rovnosti • rovnost

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

• řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a 
provádí zkoušku řešení

• lineární rovnice
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M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

• řeší slovní úlohy pomocí rovnic, úvahou • slovní úlohy

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

• vyjádří hodnotu neznámé ze vzorce • vyjádření neznámé ze vzorce

• vzájemná poloha přímky a kružniceM-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

• určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou 
kružnic • vzájemná poloha dvou kružnic

• délka kružniceM-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

• vypočítá obsah a obvod kruhu a kružnice
• obsah kruhu

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

• určuje a charakterizuje válec, analyzuje jeho vlastnosti • válec jako rotační těleso

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

• odhaduje a vypočítává objem a povrch válce, řeší 
slovní úlohy z praktického života

• objem a povrch válce

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles • načrtne a sestrojí síť válce • síť tělesa
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

• používá k určení tělesové a stěnové úhlopříčky 
Pythagorovu větu

• logické a netradiční geometrické úlohy

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

• pomocí vzorců řeší slov. úlohy vedoucí k obvodu a 
obsahu kruhu, délce kružnice, obsahu kruhové výseče, 
objemu a povrchu válce

• slovní úlohy z praxe
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M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary • množiny bodů dané vlastnosti, Thaletova kružnice

• konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků s využitím 
výšky, těžnice

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

• řeší úlohy na prostorovou představivost

• Thaletovy kružnice
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

• aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

• logické a netradiční geometrické úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Žáci se pomocí slovních úloh učí řešení problémů a upevňují rozhodovací dovednosti.
  

Matematika 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

• určuje podmínky, za kterých má daný výraz smysl • celistvý výraz - jeho hodnota a operace s celistvým 
výrazem

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

• krátí a rozšiřuje lomené výrazy • pojem lomený výraz

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

• provádí početní operace s lomenými výrazy • početní operace s lomenými výrazy

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s • rozkládá výraz na součin (pomocí vzorců, vytýkáním) • vytýkání a úpravy pomocí vzorců



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

130

Matematika 9. ročník

využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

• rovnice s neznámou ve jmenovateliM-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

• řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve 
jmenovateli i slovní úlohy z praxe • slovní úlohy o společné práci

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

• řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými – metoda sčítací a metoda dosazovací, 
provádí zkoušku řešení

• soustava dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

• řeší slovní úlohy z praxe pomocí soustavy dvou 
lineárních rovnic se dvěma neznámými

• slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

• rozezná funkční vztah od jiných vztahů • pojem funkce, definiční obor, množina hodnot 
funkce

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

• vymezí definiční obor funkce, množinu hodnot funkce, 
sestaví tabulku a sestrojí graf této funkce

• pojem funkce, definiční obor, množina hodnot 
funkce
• přímá úměrnost
• lineární funkce – graf, vlastnosti

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

• sestrojí graf lineární funkce, kvadratické funkce y = 
ax2, nepřímé úměrnosti y = k/x

• kvadratická funkce
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

• řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic • nepřímá úměrnost – grafické řešení soustavy dvou 
lineárních rovnic se dvěma neznámými
• přímá úměrnost
• lineární funkce – graf, vlastnosti
• kvadratická funkce

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

• užívá probrané funkce při řešení úloh z praxe

• nepřímá úměrnost – grafické řešení soustavy dvou 
lineárních rovnic se dvěma neznámými

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

• rozezná podobné útvary v rovině i prostoru • podobnost

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

• určí poměr podobnosti • podobnost

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

• podobnost trojúhelníků dokazuje na základě vět sss, 
sus, uu

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

• rozdělí a změní úsečku dané délky v daném poměru • užití podobnosti

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

• užívá poměr podobnosti při práci s plány a mapami • užití podobnosti

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

• určuje hodnoty goniometrických funkcí • y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = cotg x

• výpočty v pravoúhlém trojúhelníkuM-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

• užívá funkce sinus, tangens a ostrého úhlu při 
výpočtech stran pravoúhlých trojúhelníků, objemů a 
povrchů těles

• slovní úlohy

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

• kužel

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

• sestrojí síť jehlanu a kužele

• jehlan

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

• koule

• povrch a objem tělesM-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

• vypočítá dle vzorců objem a povrch jehlanu, kužele a 
koule

• logické a netradiční geometrické úlohy

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data • používá základní pojmy z finanční matematiky (úrok, 
úroková míra, jistina)

• úrok, úroková míra, jistina

M-9-2-02 porovnává soubory dat • rozezná úlohy na jednoduché a složené úrokování • jednoduché a složené úrokování
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat

• řeší úlohy z praxe • valuty, devizy, převody měn
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5.5 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 0 1 2 2 2 1 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Informatika
Oblast Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Informatika umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační 

gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních 
technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším 
vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v současné společnosti nezbytným předpokladem 
k uplatnění se na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Žáci získávají potřebné informace k vlastní bezpečné práci s počítačem a k ochraně osobních dat. 
Dovednosti získané v Informatice umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou 
vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního 
vzdělávání. 

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

- 1 hodina týdně v 5. ročníku
- 2 hodiny týdně od 6. do 8. ročníku
- 1 hodina týdně v 9. ročníku

Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- učí třídit a vyhledávat informace a efektivně je využívat v procesu učení i praktickém životě

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

Kompetence k řešení problému
- vede žáky při zadávání úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich tvoření
- poukazuje na problémy při práci s informačními a komunikačními technologiemi, které nemají jen jedno 
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správné řešení, ale způsobů řešení je více
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- učí žáky komunikovat pomocí technologií komunikace na dálku a dodržovat vžité konvence a pravidla
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, při projektové výuce učí žáky pracovat v týmu
- učí žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních, vede k ohleduplnosti při hodnocení
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony, při zpracování informací vyžaduje 
dodržování zákonů a pravidel
- vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení při zpracovávání informací z internetu či jiných zdrojů
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- dbá na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s výpočetní technikou
- vede žáky k využívání prostředků ICT pro hledání informací, které jsou důležité pro jejich další rozvoj

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. a 2. období
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače
ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
ICT-5-2-03p komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu
2. stupeň
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní 
technikou; osvojí si základy elektronické komunikace
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ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým 
editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s výukovými programy
ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává potřebné informace na internetu - dodržuje pravidla 
bezpečného zacházení s výpočetní technikou

  

Informatika 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

• rozliší základní části počítače a základní periferie a ví, k 
čemu slouží

• základní pojmy informační činnosti – informace, 
informační zdroje, informační instituce

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

• struktura, funkce a popis počítače a přídavných 
zařízení

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady

• umí správně zapnout a vypnout počítač a ví, kdy má 
zapnout a vypnout monitor

• operační systémy a jejich základní funkce

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

• používá kliknutí a dvojklik a důležité klávesy • seznámení s formáty souborů

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

• najde tlačítko start, najde hodiny a najde hledanou 
ikonu na ploše

• multimediální využití počítače

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím

• pracuje sám s výukovými programy • zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních 
rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní 
techniky

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty

• spustí program Internet Explorer • společenský tok informací (vznik, přenos, 
transformace, zpracování, distribuce informací)

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

• zapíše adresu do správného pole • základní způsoby komunikace

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

• používá pole Zpět, Vpřed, Přejít, Zastavit, Domů • metody a nástroje vyhledávání informací

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v • pod vedením učitele navštěvuje stránky vhodné pro • společenský tok informací (vznik, přenos, 
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knihovnách a databázích svou věkovou kategorii transformace, zpracování, distribuce informací)
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

• pracuje v textovém a grafickém editoru • základní funkce texto-vého a grafického editoru

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

Žák se snaží pracovat v týmu, kde vytváří společnou práci.
  

Informatika 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

• pracuje s různými internetovými prohlížeči

• internet
• vývojové trendy informačních technologií
• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

• orientuje se ve vyhledávačích

• internet
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

• pracuje v jednoduchém grafickém editoru • počítačová grafika, rastrové a vektorové programy

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

• ovládá základy práce v tabulkovém editoru • tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání 
dat, jednoduché vzorce

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

• ovládá základy práce v textovém editoru • tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání 
dat, jednoduché vzorce

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví
ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

• rozumí pojmu duševním vlastnictví • ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví

• je schopen vyhledat informace z různých zdrojů • internet



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

136

Informatika 6. ročník

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

• ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

• ovládá základy tvorby prezentací • prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)
• počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
• tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání 
dat, jednoduché vzorce
• ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

• prezentování své práce

• prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)

  

Informatika 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• vývojové trendy informačních technologií
• internet

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

• ovládá pokročilejší práci s různými internetovými 
prohlížeči

• e-mail
• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

• používá vyhledávání i pomocí vyhledávacích příkazů

• internet
ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

• je seznámen s různými grafickými editory • počítačová grafika, rastrové a vektorové programy

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

• využívá základních funkcí v tabulkovém editoru • tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání 
dat, jednoduché vzorce

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

• pracuje v textovém editoru, upravuje a jednoduše 
formátuje text

• tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání 
dat, jednoduché vzorce
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ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
• internet

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví

• dokáže rozlišovat duševní vlastnictví

• prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví

• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
• internetICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 

zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

• vyhledává informace z různých zdrojů a dokáže je 
posoudit

• prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví

• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
• internetICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 

zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

• vyhledává informace i v multimédiích

• prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)
• počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
• prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

• vytváří prezentace na určené téma

• ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informač-ní etika
• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
• internet
• prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

• prezentuje své práce před třídou

• ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informač-ní etika
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• vývojové trendy informačních technologií
• internet

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

• má povědomí o vývojových trendech v informačních 
technologiích

• e-mail, chat, messengery
• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
• internet

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

• ověřuje a získává informace z internetu

• e-mail, chat, messengery
• internetICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

• používá bezpečně e-mailovou schránku pro 
komunikaci • e-mail, chat, messengery

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

• počítačová grafika, rastrové a vektorové programy

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

• je schopen ukládat data v různých programech

• tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání 
dat, jednoduché vzorce

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

• využívá grafický editor pro práci i v jiných předmětech

• počítačová grafika, rastrové a vektorové programy

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

• ovládá složitější tvorbu tabulek a jejich propojení

• tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání 
dat, jednoduché vzorce

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví

• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
• počítačová grafika, rastrové a vektorové programyICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 

zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

• prezentuje informace i s označením jejich původu

• prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)
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ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví

• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
• prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

• má povědomí o legálnosti a nelegálnosti určitých 
internetových stránek

• ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika
• internet
• prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

• má povědomí o informační etice

• ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

• je si vědom toho, co je to duševní vlastnictví • ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

Žák se snaží identifikovat postoje a názory autorů v mediálních sdělení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

Žák vyhledává a poznává informace z médií, seznamuje se s nimi.
  

Informatika 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• vývojové trendy informačních technologiíICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

• má povědomí o vývojových trendech v informačních 
technologiích • internet

• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

• ovládá podrobnější vyhledávání na internetu a ověřuje 
věrohodnost informací

• internet
• internetICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost

• používá bezpečně e-mailovou schránku pro 
komunikaci a umí ji spravovat • bezpečnost komunikace po internetu
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ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

• počítačová grafika, rastrové a vektorové programy

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

• je schopen ukládat data v různých programech

• tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání 
dat, složitější vzorce a funkce

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

• počítačová grafika, rastrové a vektorové programy

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

• využívá grafický editor v práci i v jiných předmětech

• prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací

• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem

• ovládá složitější tvorbu tabulek a jejich propojení

• tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání 
dat, složitější vzorce a funkce

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví

• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
• prezentace informací (webové stránky, prezentační 
programy, multimédia)

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

• prezentuje informace i s označením jejich původu

• ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví

• hodnota a relevance informací a informačních 
zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
• internetICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 

zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

• má povědomí o legálnosti a nelegálnosti určitých 
internetových stránek

• ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika
• internet
• bezpečnost komunikace po internetu

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

• řídí se informační etikou

• ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě

• respektuje duševní vlastnictví • ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, 
informační etika
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Žáci pomocí prezentací a projektů poznávají Evropu a svět.
   

5.6 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 3 3 0 0 0 0 0 0 8
Povinný Povinný Povinný    

  

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Tento předmět je koncipován jako soubor námětů týkajících se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, 

přírody, kultury, techniky, zdraví a bezpečí. Předmět prvouka rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní 
zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci si utváří prvotní ucelený 
obraz světa. V předmětu prvouka se realizuje všech pět tematických okruhů – Místo, kde žijeme, Lidé 
kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví.

Potřebné vědomosti a dovednosti získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a 
činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace.

Na prvouku ve 4. a 5. roč. navazují předměty vlastivěda a přírodověda.
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Časová dotace:
- 2 hodiny týdně v 1. ročníku
- 3 hodiny týdně od 2. do 3. ročníku

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení:
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Kompetence k učení
- učíme poznávat podstatu zdraví a příčiny nemocí
- učíme orientaci ve světě informací
- upevňujeme preventivní chování
- motivujeme žáky pro celoživotní učení
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky přiměřeně k jejich věku a schopnostem vyhledávat informace (encyklopedie, internet, media)
- provádíme jednoduché pokusy
- pomáháme žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
- upevňujeme u žáků účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- umožňujeme žákům prezentovat své vlastní názory a respektovat názory druhých
- učí se pojmenovávat pozorované skutečnosti a zachycovat je ve vlastních názorech a projevech
- rozšiřujeme slovní zásobu v osvojovaných tématech
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- vedeme žáky ke vzájemné pomoci, práce ve skupině
- učíme respektovat názory druhých
učíme věcně argumentova
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vedeme žáky ke kladnému vztahu k vlasti, dodržování tradic
- pořádáme společné akce, besedy
- seznamujeme žáky se základními principy EU
- utváříme ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
- vedeme žáky k respektování pravidel

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
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- společně zlepšujeme veřejná prostranství
- připravujeme environmentálně zaměřené aktivity
- učíme žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
MÍSTO, KDE ŽIJEME
ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy
ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy
LIDÉ KOLEM NÁS
ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského chování
ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti
LIDÉ A ČAS
ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase
ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností
ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti
ROZMANITOST PŘÍRODY
ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích
ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami
ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá 
ošetření drobných poranění
ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla
ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných
ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu
ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
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sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

  

Prvouka 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Místo, kde žijemeČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

orientuje se v budově školy
prostředí a činnosti ve škole, bezpečná cesta do školy, 
okolí školy

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

popíše polohu a vysvětlí funkci vybraných místností 
školy

prostředí a činnosti ve škole, bezpečná cesta do školy, 
okolí školy

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

uvede některé profese potřebné pro chod školy prostředí a činnosti ve škole, bezpečná cesta do školy, 
okolí školy

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

vysvětlí rozdíly mezi chováním během hodiny a o 
přestávkách

prostředí a činnosti ve škole, bezpečná cesta do školy, 
okolí školy

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

popíše pozici v prostoru třídy: P – L, před – za Místo, kde žijeme

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

uvede svou adresu prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
význačné budovy

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

porovná a najde rozdíly v bydlení a dostupnosti služeb 
mezi různými typy sídel

prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
význačné budovy

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

popíše, kde a jak si mohou děti v okolí jeho bydliště 
hrát, sportovat a odpočívat

prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
význačné budovy
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ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

uvede, kde lidé nakupují prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
význačné budovy

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

popíše pozici v obci: P – L, před – za prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
význačné budovy

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

vyjádří, co má v místě svého bydliště rád a co by chtěl 
změnit

prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
význačné budovy

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

popíše a při nácviku předvede správné chování chodce 
na chodníku a na krajnici, při přecházení vozovky na 
přechodu pro chodce a mimo něj

riziková místa a situace

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

vysvětlí význam světelných signálů pro chodce riziková místa a situace

riziková místa a situaceČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

označí riziková místa na své cestě do školy a popíše, jak 
je bezpečně zvládnout bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce

Lidé kolem násČJS-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

vyjmenuje své dosavadní úspěchy a zvláštní dovednosti
sebepoznání, zdravé a vyrovnané sebepojetí

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

na modelové situaci pojmenuje charakteristiky dětí a 
porovná podobnosti a rozdíly

sebepoznání, zdravé a vyrovnané sebepojetí

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

na modelové situaci popíše způsob vzdělávání dětí z 
různých částí světa

soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování 
lidí, pravidla
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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

na modelové situaci pojmenuje předpokládané pocity 
jejích účastníků

soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování 
lidí, pravidla

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

dokáže zhodnotit konfliktní situace z hlediska různých 
účastníků

soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování 
lidí, pravidla

sebepoznání, zdravé a vyrovnané sebepojetíČJS-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

navrhne způsob řešení konfliktu
soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování 
lidí, pravidla

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

pozorně naslouchá druhým, uvede důležité údaje z 
vyprávění spolužáka

soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování 
lidí, pravidla

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

uvede a zdůvodní pravidla třídy soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování 
lidí, pravidla

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

vysvětlí význam pravidel ve společnosti soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování 
lidí, pravidla

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

vysvětlí význam rodiny pro její členy jedinec v rodině, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání
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spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům
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

uvede různé typy rodin (možnosti soužití) jedinec v rodině, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání

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

pojmenuje příbuzenské vztahy v užší rodině soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování 
lidí, pravidla

hospodaření a nakupování, obchody, penízeČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

dokáže přiřadit k malému obnosu peněz zboží, které lze 
za něj koupit práce, zaměstnání, pracovní postupy

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

pozná české mince a bankovky hospodaření a nakupování, obchody, peníze

hospodaření a nakupování, obchody, penízeČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

analyzuje situaci, kdy se rozhoduje o kapesném, uvede 
výhody a nevýhody alternativ práce, zaměstnání, pracovní postupy

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

sestaví seznam potravin na každodenní nákup hospodaření a nakupování, obchody, peníze

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

pojmenuje skupiny potravinářského zboží a dokáže 
zhruba odhadnout ceny základních potravin

hospodaření a nakupování, obchody, peníze

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

uvede různé profese práce, zaměstnání, pracovní postupy

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

u vybraných profesí popíše náplň práce práce, zaměstnání, pracovní postupy

Lidé a časČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

hovoří o subjektivním vnímání času v různých situacích
orientace v čase a časový řád, určování času

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

odhaduje trvání běžných denních činností orientace v čase a časový řád, určování času
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ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

čte hodiny orientace v čase a časový řád, určování času

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

určuje na ciferníku čtvrt, půl a celou hodinu orientace v čase a časový řád, určování času

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

přiřazuje k časovým údajům běžné denní činnosti orientace v čase a časový řád, určování času

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

dokáže uspořádat události podle vztahu dříve – později 
než…

orientace v čase a časový řád, určování času

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

vyjmenuje a seřadí jednotlivé části dne, přiřazuje k nim 
typické činnosti

orientace v čase a časový řád, určování času

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

vyjmenuje dny v týdnu orientace v čase a časový řád, určování času

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

rozeznává měsíce v roce a přiřazuje je k ročním 
obdobím

orientace v čase a časový řád, určování času

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

přiřadí charakteristické události k jednotlivým obdobím 
v roce

orientace v čase a časový řád, určování času

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pojmenuje části stromu a označí rozdíly mezi dvěma 
druhy stromů

Rozmanitost přírody

rostliny a živočichové v jednotlivých ročních obdobíchČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

rozpozná na základě určujících znaků běžně se 
vyskytující stromy (dub, buk, lípu, javor) životní podmínky některých rostlin a zvířat
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základní přírodní společenstva
rostliny a živočichové v jednotlivých ročních obdobíchČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
přiřadí k běžným listnatým stromům listy a plody

základní přírodní společenstva
rostliny a živočichové v jednotlivých ročních obdobích
životní podmínky některých rostlin a zvířat

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

vysvětlí fáze ročního cyklu v životě stromů

opatrné a ohleduplné chování k přírodě
rostliny a živočichové v jednotlivých ročních obdobíchČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

najde u různých typů ovoce semena a označí, jak jsou 
uložena životní podmínky některých rostlin a zvířat

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

u vybraných druhů zeleniny označí části rostlin, jež jíme životní podmínky některých rostlin a zvířat

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

rozpozná jarní květiny (sněženky, krokusy, hyacinty, 
narcisy a tulipány)

rostliny a živočichové v jednotlivých ročních obdobích

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

uvede příklady dalších jarních květin typických pro 
lokalitu svého bydliště

rostliny a živočichové v jednotlivých ročních obdobích

rostliny a živočichové v jednotlivých ročních obdobíchČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

rozpozná a pojmenuje rodiny domácích a volně žijících 
zvířat opatrné a ohleduplné chování k přírodě

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

na příkladu popíše, jak se domácí zvířata chovají a co 
lidem dávají

rostliny a živočichové v jednotlivých ročních obdobích

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

ze svého okolí uvede příklady využití produktů 
živočišného původu

životní podmínky některých rostlin a zvířat

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

u vybraných lesních zvířat popíše životní podmínky základní přírodní společenstva

jednoduché pokusyČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 

určí materiál, z nějž jsou vyrobeny předměty denní 
potřeby (kov, plast, dřevo, sklo…) látky a jejich vlastnosti – třídění běžných materiálů
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vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů
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

dokáže popsat vlastnosti těchto materiálů a určit další 
příklady jejich využití, vysvětlí význam třídění - recyklace 
odpadů

látky a jejich vlastnosti – třídění běžných materiálů

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

uvede zásady správného třídění odpadů látky a jejich vlastnosti – třídění běžných materiálů

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

na příkladech dokáže rozlišit odpady vhodné ke třídění, 
určí, do které skupiny odpadů patří

látky a jejich vlastnosti – třídění běžných materiálů

Člověk a jeho zdravíČJS-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

jmenuje a popíše části lidského těla
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka

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

uvede zásady péče o chrup péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa

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

uvede základní potřeby dítěte a přiřadí k nim příklady 
jejich uspokojování

péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa

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

uvede průvodní znaky běžných dětských nemocí a jejich 
léčby

zdraví a nemoc.

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 

vyjmenuje pravidla zdravé výživy a uvede možné 
následky jejich nedodržování

péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa
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vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
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 sestavit jídelníček pro zdravou svačinu péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa

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

rozliší na příkladu režimu dne zdravé a nezdravé návyky péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa

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

vysvětlí, jak denní režim ovlivňuje zdraví péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa

péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa

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

určí možná nebezpečí při modelové situaci činnosti ve 
volném čase

prevence úrazů.

zdraví a nemoc.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

určí vhodná místa pro hru a trávení volného času
bezpečné chování v rizikovém prostředí

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v 
silničním provozu při cestě do školy a ze školy

bezpečné chování v rizikovém prostředí

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

dokáže rozeznat situace, v nichž je nutné požádat o 
pomoc dospělé

bezpečné chování v rizikovém prostředí



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

152

Prvouka 1. ročník

účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

v modelové situaci umí odmítnout komunikaci, která je 
mu nepříjemná

bezpečné chování v rizikovém prostředí

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

ví, kdy použít čísla tísňového volání bezpečné chování v rizikovém prostředí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Žáci poznávají příbuzenské vztahy v rodině a vztahy ve škole.
  

Prvouka 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Místo, kde žijemeČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

vybere orientační body v okolí školy
Okolní krajina a její vliv na život lidí, působení lidí na 
krajinu a životní prostředí.
Místo, kde žijeme
Dopravní síť v okolí školy, v obci.

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

pomocí modelového plánu okolí školy popíše cestu do 
školy

Okolní krajina a její vliv na život lidí, působení lidí na 
krajinu a životní prostředí.
Dopravní síť v okolí školy, v obci.ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

popíše zjednodušeně dopravní síť v okolí své školy 
(svého bydliště) dopravní značky a jejich rozdělení, pravidla upravující 

chování cyklisty
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

určí vybrané dopravní značky a důvod jejich užití dopravní značky a jejich rozdělení, pravidla upravující 
chování cyklisty
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ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

uvede povinnou výbavu cyklisty v silničním provozu povinná výbava cyklisty

povinná výbava cyklistyČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

vyjmenuje pravidla, která upravují chování cyklisty 
(bruslaře na kolečkových bruslích…) bezpečné cestování v autě, v hromadné dopravě

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

uvede orientační body a významné linie obce a místní 
krajiny

orientační body a významné linie obce a místní krajiny

části naší obceČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

určí části, které tvoří obec, v níž žije, uvede sousední 
obce sousední obce/města

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

popíše zjednodušeně dopravní síť města/oblasti minulost a současnost obce, význačné budovy

význam/funkce vybraných budov v obciČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

u vybraných budov v obci vysvětlí jejich funkci
proměny obce v čase (město)

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

pojmenuje památky a vysvětlí význam pojmu památka památky, jejich význam

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

charakterizuje způsob bydlení proměny obce v čase (město)

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

vysvětlí, co mají společného a v čem se mohou lišit lidé z 
různých kultur

antropologické konstanty společné lidem všech kultur 
a etnik a rozdíly v jejich konkrétní podobě na příkladu 
svátků a slavení

Lidé kolem násČJS-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 

uvede příklad, jak odlišné kulturní projevy odrážejí 
podmínky, v nichž lidé žijí antropologické konstanty společné lidem všech kultur 

a etnik a rozdíly v jejich konkrétní podobě na příkladu 
svátků a slavení



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

154

Prvouka 2. ročník

nedostatkům
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

uvede příklad, jak se kultury vzájemně obohacují soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy 
demokracie

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

uvede příklady, jaké potíže může mít dítě z jiné kultury 
žijící u nás

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování 
– ohleduplnost, etické zásady, zvládání

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

předvede v modelové situaci vhodné chování vůči 
„jinému“ dítěti

vlastní emocionality, rizikové situace, rizikové chování, 
předcházení konfliktům

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

sestaví rodokmen své rodiny do generace prarodičů role a odpovědnost členů rodiny včetně dětí

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

zohledňuje potřeby různých členů rodiny role a odpovědnost členů rodiny včetně dětí

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

pozná české bankovky a mince obchodování

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

u vybraných profesí popíše náplň práce různé profese

Rozmanitost přírodyČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

charakterizuje ekosystémy tekoucí vody a vodní nádrže, 
uvede příklady organismů rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi 

organismy, základní společenstva
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rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi.

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

uvede příklady vodních rostlin a živočichů voda – vlastnosti, pokusy s vodou

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

popíše proměny života v rybníce a jeho okolí v cyklu 
roku

proměny života ve vodě a okolo vody v průběhu roku

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

uvede, jaké má voda vlastnosti a v jakých situacích se s 
nimi setkáváme

voda – vlastnosti, pokusy s vodou

proměny života ve vodě a okolo vody v průběhu rokuČJS-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

uvede podmínky, za kterých se voda vyskytuje v 
jednotlivých skupenstvích skupenství

voda – vlastnosti, pokusy s vodouČJS-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

popíše koloběh vody v přírodě
skupenství

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

opíše aktuální stav počasí počasí, oblačnost, srážky.

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

vysvětlí, jak vybrané meteorologické jevy vznikají a jaké 
mohou mít důsledky

počasí, oblačnost, srážky.

určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako 
časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, 
denní režim, roční období

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

čte časové údaje s přesností na minutu

jednoduchý jízdní řád
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Lidé a časČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

převádí časové údaje v analogovém a digitálním 
vyjádření, ve dvanácti a čtyřiadvacetihodinovém 
systému

určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako 
časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, 
denní režim, roční období

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

charakterizuje způsob bydlení ve městě před sto lety generace prarodičů, proměny způsobu života, bydlení, 
předměty denní potřeby, průběh lidského života

generace prarodičů, proměny způsobu života, bydlení, 
předměty denní potřeby, průběh lidského života

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije

identifikuje nejzřetelnější změny do současnosti v 
oblasti udržování hygieny, zajištění dopravy a spojů ve 
městě svátky rodinné

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

jednotlivým ročním obdobím přiřadí svátky v naší zemi 
tradičně slavené

svátky v přírodním cyklu roku

svátky rodinnéČJS-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

u vybraných svátků vysvětlí obsah a způsob slavení
svátky v přírodním cyklu roku

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

uvede příklady slavení svátků jiných kultur svátky s náboženskými kořeny, svátky občanské

vývoj dítěte/člověkaČJS-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

charakterizuje fáze vývoje člověka od narození po stáří a 
smrt základní potřeby v různých obdobích

Člověk a jeho zdravíČJS-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

rozliší typy úrazů podle toho, jaké funkce lidského těla 
ohrožují typy úrazů a jednání dítěte při nich – první pomoc

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a dokáže posoudit, zda je při úrazu nebo náhlé zdravotní typy úrazů a jednání dítěte při nich – první pomoc
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jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

příhodě ohrožen život

v nemocniciČJS-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

umí přivolat pomoc
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou 
linku

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

charakterizuje nebezpečná místa osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, bezpečné chování v silničním provozu, 
dopravní značky

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

zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení vhodného 
času, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit

osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, bezpečné chování v silničním provozu, 
dopravní značky

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

rozezná krizové situace (šikana, týrání, sexuální 
zneužívání…) a navrhne, kde vyhledat pomoc

krizové situace (šikana, týrání, sexuální a jiné 
zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích)

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

v modelové situaci určí oběť a pojmenuje možná 
nebezpečí této situace

krizové situace (šikana, týrání, sexuální a jiné 
zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích)

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

v modelové situaci umí zareagovat jako svědek těchto 
situací

osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, bezpečné chování v silničním provozu, 
dopravní značky
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ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou 
linku

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

v modelových situacích ohrožení bezpečí označí možná 
nebezpečí a diskutuje o účinných způsobech ochrany

chování v roli svědka nebezpečné situace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Žáci se učí rozpoznávat hodnoty ve společnosti, zaujímají postoje k určité situaci, vyvozují řešení problémových situací.
  

Prvouka 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Místo, kde žijemeČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

sestaví jednoduchý plán nejbližšího okolí školy
plán, mapa

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

vyznačí v plánu obce, města nebo části krajiny 
orientační body a významné linie

nadmořská výška, vrstevnice

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

určí světové strany v prostoru i na plánu nadmořská výška, vrstevnice

plán, mapaČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

vysvětlí rozdíly mezi plánem a mapou
druhy map, mapy obecně zeměpisné a tematické – 
obsah, grafika, vysvětlivky
přecházení vozovkyČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

dokáže řešit jednoduché dopravní situace z pozice 
chodce a cyklisty jízda na kole – odbočování, objíždění překážek, 

vjíždění na vozovku
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné způsoby 
chování a jednání v roli cyklisty

jízda na kole – odbočování, objíždění překážek, 
vjíždění na vozovku

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli jízda na kole – odbočování, objíždění překážek, 
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bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

chodce a cyklisty, cíleně je používá vjíždění na vozovku

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

popíše krajinu v nejbližším okolí obce typy krajiny a jejich charakteristiky

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

uvede charakteristiky jednotlivých typů krajin typy krajiny a jejich charakteristiky

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

přiřadí krajinu vlastního regionu k určitému typu typy krajiny a jejich charakteristiky

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

vysvětlí, jak krajina ovlivňuje život v regionu typy krajiny a jejich charakteristiky

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

popíše, jak člověk působí na životní prostředí regionu typy krajiny a jejich charakteristiky

Lidé kolem násČJS-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

uvede příklady přátelského chování v daných situacích
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace

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

vysvětlí, co často bývá příčinou konfliktů mezi kamarády pravidla chování lidí

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

analyzuje běžný konflikt mezi dětmi a navrhne jeho 
možná řešení

pravidla chování lidí

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, vysvětlí, co často bývá příčinou konfliktů v rodině, na pravidla chování lidí
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role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

modelové situaci ukáže možnosti hledání společného 
řešení

pravidla ve státě – zákonyČJS-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

vysvětlí funkce pravidel pro soužití mezi lidmi
Česká republika jako parlamentní demokracie

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

uvede příklady toho, kdy a jak přijímáme a šíříme 
informace

práce s informacemi

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

analyzuje situaci nakupování jako proces uzavírání 
smluvního vztahu

zboží a služby

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

prodej/koupě

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

vysvětlí zájmy, práva a povinnosti obou smluvních stran

výrobci, obchodníci, pracovníci služeb

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

popíše cestu vybraných druhů zboží od výrobce ke 
spotřebiteli

prodej/koupě
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spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

výrobci, obchodníci, pracovníci služeb

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

popíše funkci vybraných profesí při výrobě a distribuci 
zboží. Vysvětlí význam dělby práce a spolupráce

výrobci, obchodníci, pracovníci služeb

Rozmanitost přírodyČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

vysvětlí, proč rostliny kvetou, a uvede příklady 
rozmnožování rostlin půda, nerosty a horniny – některé hospodářsky 

významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a 
její význam

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

charakterizuje přírodní společenství. půda, nerosty a horniny – některé hospodářsky 
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a 
její význam

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

uvede příklady kulturních rostlin a vysvětlí jejich užitek 
pro člověka, uvede vhodné podmínky pro jejich 
pěstování

kulturní rostliny, hospodářský význam

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

popíše postup zemědělských prací při pěstování 
vybraných kulturních plodin.

kulturní rostliny, hospodářský význam

veličiny délka, objem a hmotnost. Jejich měřeníČJS-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

uvádí veličiny, které je možné u vybraných předmětů 
měřit. Pojmenuje a používá jednoduchá měřidla voda – oběh vody v přírodě, vlastnosti a formy vody

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

uvede doklady přítomnosti vzduchu. Vyjmenuje 
nejdůležitější složky vzduchu

vzduch – vlastnosti, složení, proudění vzduchu, 
význam pro život

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

vysvětlí, za jakých podmínek může vzniknout nebo se 
udržovat hoření

hoření, hašení ohně.

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 

zdůvodní potřebu počítání času a vysvětlí způsob 
sestavení kalendáře

Lidé a čas
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přítomnosti a budoucnosti kalendáře, letopočty
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

vysvětlí význam letopočtu a uvede příklady letopočtů 
používaných ve světě

kalendáře, letopočty

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije
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

seznámí se s pověstmi a bájemi z blízkého okolí, 
poznává kulturu rodného kraje, regionální památky

báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, 
vlast, rodný kraj

Člověk a jeho zdravíČJS-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

popíše soustavy lidského těla
Trávicí soustava a trávení.

Složky stravy – sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny, 
minerální látky.

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

určí jednotlivé složky stravy a charakterizuje jejich vliv 
na zdraví člověka. Vysvětlí zásady zdravé výživy. Na 
příkladech dokáže rozlišit zdravé a nezdravé prvky v 
jídelníčku

Zásady zdravé výživy a životního stylu.

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

v modelové situaci použije správný způsob komunikace 
s operátory tísňové linky

důležitá telefonní čísla

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

dokáže použít krizovou linku a nezneužívá ji důležitá telefonní čísla

nebezpečné látkyČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 

v modelové situaci odmítne nabízené experimentování s 
návykovými látkami nebo jiným rizikovým chováním nebezpečnost návykových látek, jejich odmítnutí
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sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek
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

vysvětlí a v modelové situaci předvede postup přivolání 
pomoci v případě požáru a jiné nehody

situace požáru, technické havárie, živelní pohromy a 
jiných případů hromadného ohrožení

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

poznává varovný signál, evakuaci, zkoušku sirén požáry – příčiny a prevence vzniku požáru, ochrana a 
evakuace při požáru

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

seznámí se s postupem v případě ohrožení integrovaný záchranný systém

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Žáci poznávají vlastnosti přírodnin.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

Žáci  se učí vzájemnému soužití se spolužáky, komunikaci, pravidlům chování ve společnosti.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Žáci  pozorují a popisují  proměny v přírodě.
   

5.7 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 1.5 2 0 0 0 0 3.5
 Povinný Povinný   
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Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. 

stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i 
současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým 
(integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti Člověk a 
jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v 
předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a 
souvislosti, utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se 
seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy 
mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je 
pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem 
sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho 
přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a 
východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo 
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu 
významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s 
praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, 
pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a 
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k 
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje 
ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na 
základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách 
přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat 
možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému 
rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako 
živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-
sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co 
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je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. 
Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují 
si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které 
ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý 
člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá 
hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět 
získávají žáci především tím

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

- 1,5 hod týdně ve 4. roč.
- 2 hod týdně v 5. roč.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- umožňujeme žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
učíme žáky získávat informace o přírodě, učíme je pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky 
svého pozorování
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- zařazujeme metody, při kterých žáci sami docházejí k objevům, řešením a závěrům
- připravujeme žáky na řešení zadaných úkolů, správné rozhodování v různých situacích
- vedeme k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- vedeme žáky k používání správné terminologie
- rozšiřujeme slovní zásobu v osvojovaných tématech
- učíme prezentovat výsledky své práce a přijmout pochvalu i kritiku

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

Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou pracovat ve skupině spolužáků, učí se spolupracovat s druhými, 
respektovat názory a zkušenosti druhých
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Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- budujeme u žáků ohleduplný vztah k přírodě
- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
- chráníme zdraví své i svých spolužáků
- umožnujeme každému žákovi zažít úspěch
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- umožňujeme žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
- vedeme žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky
- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
ROZMANITOST PŘÍRODY
ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody
ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období
ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení 
organismů prostředí
ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata
ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují
ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech
ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými látkami
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a 
zdravého životního stylu
ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události
ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti
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Název předmětu Přírodověda
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky
ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

  

Přírodověda 4. ročník

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

• dělí přírodu na živou a neživou • příroda živá a neživá

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

• uvede, z jakých složek se skládá živá a neživá příroda • příroda živá a neživá

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

• objasní pojem ekosys-tém • ekosystém

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

• definuje pojem ekologie • příroda živá a neživá

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

• pozná vybrané nerosty • příroda živá a neživá

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

• rozlišuje základní ekosystémy • ekosystém les, louka, pole, park, okolí lidských 
obydlí, rybník, potok řeka

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve • rozpozná základní rostliny a živočichy v ekosystému: • fauna a flora jednotlivých ekosystémů v ročních 
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vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

les, lou-ka, pole, park, okolí lid-ských obydlí, rybník, 
potok, řeka

obdobích

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 a popíše stavbu a životní cyklus vybraných 
bylin

• části těla rostlin

• vlastnosti živočichůČJS-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

• popíše stavbu těla ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, 
savců a člověka, všímá si rozdílů a shodných znaků • obratlovci, bezobratlí

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

• charakterizuje mimořádné přírodní jevy
• rizika spojená s ročními obdobími a sezónními 
činnostmi

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

• v modelových situacích ohrožení bezpečí v běžných 
situacích volí správné situace ochrany, přivolání pomoci 
i pomoci jiným

• rizika v přírodě

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

• uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit 
lidské zdraví a životy, vymezí vhodný způsob ochrany • mimořádné události způsobené přírodními vlivy a 

ochrana před nimi

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

• v modelových situacích prokáže schopnost vhodně 
reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu s 
pravidly ochrany

• mimořádné události způsobené přírodními vlivy a 
ochrana před nimi

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

• vypěstuje bylinu • pěstování a pozorování hrachu

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

• pořídí otisk stop • stopy ve sněhu, blátě

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

• chápe negativní vliv návykových látek na vývoj 
organismu

• člověk a jeho zdraví
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simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
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 a používá pravidla silničního provozu pro chodce a 
cyklistu

• dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v 
dopravě a v dopravních prostředcích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Žák se seznamuje s principy propojení živé a neživé přírody.
  

Přírodověda 5. ročník

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

• objasní pojmy podnebí a počasí • podnebné pásy

rozmanitost přírody
• podnebné pásy

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

• na mapě světa ukáže a popíše základní klimatické 
oblasti a rozdíly v rozvoji života v těchto oblastech

• život v různých podnebných pásech

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 základní důvody a důsledky klimatických změn • přizpůsobivost rostlin a živočichů

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

• uvede příklad zásahu člověka do ekosystému v 
některých oblastech světa a důsledky jeho chování

• botanické a zoologické zahrady

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 

• uvede příklad negativních důsledků přenášení 
organismů do jiných oblastí

rozmanitost přírody
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souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

• přizpůsobivost rostlin a živočichů

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

• uvede příklady přetváření krajiny člověkem v průběhu 
dějin a důsledky této činnosti

• společenstva živých organismů na území naší vlasti

• 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 pojem vesmír, galaxie, sluneční soustava, hvězda, 
planeta

• měsíce planet
• SlunceČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 

o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

• vysvětlí význam Slunce pro Zemi
• Země

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

• popíše postavení Země ve vesmíru • sluneční soustava, planety

• střídání dne a nociČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

• zná důsledky pohybu Země kolem osy a kolem Slunce 
na život a jeho rytmus • střídání čtyř ročních období

• střídání dne a nociČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

• ukáže pohyb Země a jeho důsledky na globusu
• střídání čtyř ročních období

• těžba, průmysl
• energetické suroviny – paliva

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 důsledky vlivu činností člověka na okolní 
krajinu i v globálním měřítku

• obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje

• půda, zemědělství, lesnictví
• nerudní suroviny

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

• uvede konkrétní kladné i záporné příklady ze svého 
okolí a jejich dopad na životní prostředí

• rudy

• těžba, průmyslČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

• posoudí dopad činností člověka v celosvětovém 
měřítku • energetické suroviny – paliva
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prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

• obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

• popíše základní stavbu těla • lidské tělo

• kostra a svalová soustava
• dýchací soustava
• oběhová soustava
• trávicí soustava
• vylučovací soustava
• kožní soustava
• smyslová soustava

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

• popíše základní stavbu a funkce jednotlivých soustav

• nervová soustava
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

• uvědomuje si důležitost dodržování správných návyků 
podporujících zdravý vývoj

člověk a jeho zdraví

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

• zná jednotlivé etapy lidského života a jejich specifika • etapy života

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

• chápe princip početí a prenatální vývoj dítěte • rozmnožovací soustava

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

• rozdělí si jednotlivé činnosti během dopoledne a 
odpoledne a pokusí se je dodržet

• denní režim

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

• ví, jak se chovat při styku s neznámými a podezřelými 
osobam

• co může mému tělu uškodit

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

• předvede, jak se zachovat při nabídce podezřelého 
předmětu od kamaráda nebo neznámého

• co může mému tělu uškodit

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

• uvědomuje si rizika kouření a drog • závislosti

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

• uvědomuje si nebezpečí hry na automatech, 
počítačích, dlouhodobé sledování televize

• závislosti
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ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

• dodržuje správné hygienické návyky • osobní, intimní a duševní hygiena

• pitný režim, zdravá strava
• nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví
• prevence nemocí a úrazu

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

• zná a dodržuje zásady správné výživy, pitný režim

• první pomoc při drobných poraněních
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

• rozpozná projevy šikany, týrání • osobní, intimní a duševní hygiena

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

• ošetří drobná poranění • první pomoc

• první pomocČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

• zavolá první pomoc
• životní potřeby
• první pomocČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
• v modelové situaci určí život ohrožující zranění

• životní potřeby
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

• charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, 
závažným a život ohrožujícím zraněním

• prevence nemocí a úrazů

• partnerství
• manželství
• rodičovství
• vztahy v rodině, partnerské vztahy

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku

• chápe důležitost rodinného zázemí a dobrých 
partnerských vztahů

• etická stránka vztahů a sexuality
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5.8 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 1.5 2 0 0 0 0 3.5
 Povinný Povinný   

  

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. 

stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i 
současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým 
(integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti Člověk a 
jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v 
předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a 
souvislosti, utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se 
seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy 
mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je 
pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem 
sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho 
přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a 
východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo 
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu 
významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s 
praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, 
pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a 
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Název předmětu Vlastivěda
souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto 
každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se 
v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na 
utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným 
způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a 
vztah k naší zemi. V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy 
vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, 
vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou 
vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které 
provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k 
prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak 
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým 
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a 
regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je 
vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli 
samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své 
rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i 
specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.

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

- 1,5 hod týdně ve 4. roč.
- 2 hod týdně v 5. roč.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky, kterou žák využívá v praktickém životě
- učíme číst z mapy a využívat je jako další zdroj informací

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

Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- umožňujeme, aby žáci v hodině samostatně vyhledávali potřebné informace k řešení problému, pracovali 
s odbornou literaturou
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Název předmětu Vlastivěda
- vedeme žáky k hledání nových způsobů řešení a ověřování si správnosti výsledků
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- vedeme ke správné formulaci myšlenek a názorů
- učíme žáky využívat časové údaje při řešení různých situací, rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti
- podněcujeme žáky k argumentaci
- rozšiřujeme slovní zásobu pomocí nového učiva
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- učíme respektovat názory druhých, argumentovat a obhajovat svůj názor
- vedeme k dodržování pravidel slušného chování, pomoci slabším členům skupiny při pochopení a 
zpracování zadaného úkolu
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- učíme pojmenovávat některé rodáky, kulturní či historické památky
- seznamujeme žáky s významnými událostmi v oblastech ČR, ve státech Evropy
- učíme projevovat toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti
- umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
- vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k svědomitému vykonávání zadané práce a hodnocení výsledků jejich práce i z hlediska 
ochrany zdraví a životního prostředí
- vedeme žáky k plánování úkolů a postupů

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
Očekávané výstupy – 2. období
MÍSTO, KDE ŽIJEME
ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného kraje
ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany
ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
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Název předmětu Vlastivěda
ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě
ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí
ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest
ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky
LIDÉ KOLEM NÁS
ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)
ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých ČJS-5-2-03p uvede základní práva 
dítěte, práva a povinnosti žáka školy
ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a 
vrácené peníze
ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování 
peněz
ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů
LIDÉ A ČAS
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého 
bydliště

  

Vlastivěda 4. ročník

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

• konkretizuje pojmy území, poloha, místní krajina, 
místní oblast, územní a správní celek

• místo, kde žijeme

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

• vyjadřuje svými slovy pojmy obec, region, kraj • místo, kde žijeme

• orientace v místě bydlištěČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

• vyjadřuje polohu místní krajiny a místní oblasti 
vzhledem k vyšším územním celkům v ČR • obec v okolní krajině, minulost a současnost, 

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

• podle mapy vyjmenuje kraje České republiky a ukáže 
krajská města

• naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení a politického systému ČR, státní správa a 
samospráva, státní symboly
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Vlastivěda 4. ročník

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

• s pomocí vhodných map charakterizuje zeměpisné a 
přírodní prvky místní krajiny a místní oblasti

• způsoby orientace v krajině

• zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, 
rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na 
život lidí, působení lidí na krajinu

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

• pracuje s turistickou mapou místní krajiny, rozumí její 
grafice a značkám

• nadmořská výška, značky, měřítko mapy, zeměpisná 
síť
• mapa, druhy mapČJS-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 a polokoulí

• najde na mapě největší pohoří a nížiny a popíše jejich 
polohu v rámci republiky • obsah map

• práce s mapouČJS-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 a polokoulí

• vyjmenuje naše největší řeky a ukáže je na mapě
lidská sídla, vesnice, města

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 a polokoulí

• s porozuměním používá pojmy pramen, přítok, 
soutok, ústí, povodí, úmoří

lidská sídla, vesnice, města

• orientace, měřítko a legenda mapy. Kartografické 
znaky

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 a polokoulí

• rozliší typy vodních nádrží (jezera, rybníky, přehrady) a 
ukáže příklady na mapě

• práce s mapou

• chráněná území ČRČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického

• zná jednotlivé regiony naší vlasti
kraje ČR – přírodní podmínky, surovinové zdroje a 
jejich využití, výroba, služby a obchod

• způsob řízení státu. Státní správa a samospráva
• zákony

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

• pozná a dokáže vysvětlit význam jednotlivých složek 
státní moci

• volby
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Vlastivěda 4. ročník

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

• zná naše státní symboly • státní symboly

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)

• dokáže charakterizovat role jednotlivých členů rodiny lidé kolem nás

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)

• popíše život a funkci rodiny • právo a spravedlnost – základní lidská práva

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)

• zná pravidla slušného chování lidé kolem nás

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení

• zná svoje základní lidská práva a práva dítěte • práva a povinnosti dítěte

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení

• ví, co je protiprávní jednání • práva a povinnosti dítěte

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení

• rozlišuje jednotlivé druhy vlastnictví • práva a povinnosti dítěte

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

• seznamuje se s globálními problémy lidstva • globální problémy lidstva

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

• rozlišuje mezi fakty a názory • globální problémy lidstva

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 

• zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení • rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení
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Vlastivěda 4. ročník

na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

• vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka 
správce peněz

• úspory, půjčky

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

• uvede příklad využití platební karty • rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

• porovná svá přání a potřeby se svými finančními 
možnostmi

• rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

• sestaví jednoduchý finanční rozpočet • rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)

• vyhledává, třídí a pracuje s fakty z místního regionu • obec (město), minulost a současnost obce (města)

• časová následnostČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

• dokáže určit čas a zná čas jako fyzikální veličinu
• práce s časovou osou
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lidé a časČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

• posuzuje dějiny jako časový sled událostí
• řazení historických událostí českých zemí od pravěku 
do vlády Habsburků

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

• dokáže vysvětlit pojmy kalendář, letopočet, generace, 
roční období

• letopočet, kalendář

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Žák získává základní informace o společnosti a státu.
  

Vlastivěda 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• sousední státy ČRČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 

a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

• zná jednotlivé kontinenty
• další evropské státy

• sousední státy ČRČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

• dokáže vyjmenovat jednotlivé evropské země, o každé 
dokáže v krátkosti pohovořit • další evropské státy

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

• dokáže se na svojí úrovni orientovat v mezilidských 
vztazích

lidé kolem nás

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

• zná některé zájmové spolky a dokáže ohodnotit jejich 
význam

• rodina

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

• objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než 
výdaje

• druhy vlastnictví

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

• objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než 
výdaje

• druhy vlastnictví

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, • na příkladech objasní rizika půjčování peněz • banka jako správce peněz
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Vlastivěda 5. ročník

která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

• uvede příklad základních příjmů a výdajů domácnosti • druhy vlastnictví

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy

• na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží • druhy vlastnictví

lidé a časČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik

• charakterizuje vlastními slovy způsob života, 
hospodářský a kulturní rozvoj českých zemí • české dějiny od doby pobělohorské do současnosti

• péče o památky
• lidé a obory zkoumající minulost

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

• dokáže vlastními slovy vysvětlit pokrok ve většině 
oborů lidské činnosti

• muzea a památky v našem okolí
• památky a památníky jako svědkové minulostiČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 

galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

• zná pojem kronika, archiv, skanzen, muzeum
• archeologické nálezy, hmotné prameny

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

• zná některé národní kroniky • památky a památníky jako svědkové minulosti

• archeologické nálezy, hmotné pramenyČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

• zná naše nejvýznamnější muzea
• význam muzeí v regionech

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

• zná naše národní parky • památky a památníky jako svědkové minulosti

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů

• zná nejvýznamnější státní svátky • naše státní svátky
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Vlastivěda 5. ročník

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů

• dokáže vysvětlit důvod jejich zařazení do kalendáře • naše státní svátky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě

Žák poznává základní principy politického systému.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Žák se seznamuje s pojmem a významem slova demokracie.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

Žák se seznamuje se světadíly a sousedními státy.
   

5.9 Občanská 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

0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
  Povinný Povinný Povinný  

  

Název předmětu Občanská výchova
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova se zaměřuje na život jedince ve společnosti jak z hlediska 

duševního tak materiálního. Pomáhá k orientaci žáků ve významných životních situacích a seznamuje je 
s postavením jednotlivce v mezilidských vztazích.

Učivo plynule navazuje na učivo vyučovacích předmětů prvouky a vlastivědy. Navzájem propojuje 
poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky a osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů. Pomáhá 
utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života. 
Rozvíjí způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání, formuje u žáků vědomí odpovědnosti za vlastní 
život a další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a 
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Název předmětu Občanská výchova
životní prostředí. Otevírá cestu k sebepoznávání.

Vede žáky k přijetí hodnot, na kterých je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní 
obrany. Přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům 
úkoly politických institucí, činnost armády při obraně státu, pomáhá k orientaci v dění v ČR, EU, NATO i ve 
světě.

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

- 1 hodina týdně 6., 7., 8. ročník

Integrace předmětů • Výchova k občanství
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- propojuje s žáky získané poznatky do širších souvislostí
- pozitivně motivuje žáky
- zadává úkoly, které vedou žáky ke kombinacím různých získaných informací
- vede žáky k porozumění obecně používaných znaků, termínů, symbolů
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- vede žáky k samostatné úvaze a řešení problémů
- ukazuje žákům, že situace a problémy mívají různé varianty řešení
- napomáhá žákům předcházet některým problémům
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- vede žáky k vyjádření vlastní myšlenky a názoru
- dbá na pravidla partnerské komunikace
- učí žáky používat vhodné argumenty při obhajobě svých názorů

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

Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- vede žáky k dodržování pravidel společného života ve třídě
- učí žáky přijímat rozličné role při skupinové práci
- vyžaduje ohleduplné chování
- dbá na rozvoj empatií prostřednictvím hraní rolí, společenských diskusí a samostatných úvah
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Název předmětu Občanská výchova
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vede žáky k vlastní zodpovědnosti za sebe, své zdraví a život a spoluzodpovědnost za život ve skupinách, 
ke kterým patří (k rodině, škole, obci, státu)
- objasňuje nutnost norem a zákonů a jejich dodržování ve společnosti
- klade důraz na nebezpečí myšlenkové manipulace jedince
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- pomáhá žákům nacházet způsoby, jak využít znalosti získané ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj
- učí žáky plánovat vlastní práci a hodnotit její výsledky

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
VO-9-1-03p přistupuje kriticky k projevům vandalismu
VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí
VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití
VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a rozlišuje 
projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem
VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a 
postiženým spoluobčanům
VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie
VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním
VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje postavení a 
role rodinných příslušníků
VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá se 
rizikům při hospodaření s penězi
VO-9-3-03p ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
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Název předmětu Občanská výchova
vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům
VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
VO-9-4-02p uvede základní prvky fungování demokratické společnosti
VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní správy
VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání
VO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů
VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu
VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele
VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání
VO-9-4-09p uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného života a 
rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s úřady; požádá v případě potřeby 
vhodným způsobem o radu
VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy
VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
VO-9-5-01p uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich uplatňování
VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR 
vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy
VO-9-5-06p uvede příklady mezinárodního terorismu

  

Občanská výchova 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

• zná státní symboly • státní symboly

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

• vysvětlí význam státních symbolů • státní symboly

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

• porozumí základním pojmům • z historie ČR
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Občanská výchova 6. ročník

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

• vyjádří, co pro něj domov a vlast znamená • občan, občanství, národnost

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

• uvědomí si jazyk jako jeden z důležitých znaků národa • místo, kde žijeme

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

• pojmenuje některá památná místa naší vlasti, 
významné osobnosti české minulosti

• kolik řečí znáš

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají

• rozpozná projevy nelidského a nepřípustného 
zacházení a umí požádat o pomoc v případě ohrožení

• rodina – ostrov bezpečí

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají

• umí uplatnit zásady první pomoci • první pomoc

• lidská právaVO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

• vysvětlí, proč je třeba podřizovat své chování určitým 
pravidlům • život ve škole

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

• uvědomí si práva a povinnosti své i druhých a podle 
toho jedná

• lidská práva

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

• pochopí základní pojmy • lidská práva

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 

• rozpozná některé projevy lidské nesnášenlivosti a 
porušování lidských práv

• lidská práva
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nesnášenlivosti
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

• umí hledat dobré vlastnosti na druhých lidech • lidská práva

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

• přistupuje k lidem podle toho, co umějí a jak jednají • lidská práva

• život ve škole
• rodinný život

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

• učí se přispívat k příznivé rodinné atmosféře svým 
chováním – asertivitě

• obec
• život ve škole
• rodinný život

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

• využívá možnosti podílet se na organizaci života ve 
třídě

• obec
• život ve škole
• rodinný život

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

• učí se zásadám přípravy na vyučování

• obec
• život ve škole
• rodinný život

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

• ví, čím se zabývá obecní úřad a s jakými problémy se 
na něj může obracet

• obec
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 

• uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti • hospodaření domácnosti
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jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

• vysvětlí rozdíl mezi pravidelnými a jednorázovými 
příjmy a výdaji

• hospodaření domácnosti

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

• sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti • hospodaření domácnosti

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 

• vysvětlí zásady hospodárnosti na rozpočtu domácnosti • hospodaření domácnosti
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jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti 
a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi

• uvede příklady vlastnictví a objasní zásady jeho 
ochrany včetně ochrany duševního vlastnictví

• formy vlastnictví

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

Žáci se učí na základě poznávání svých práv a povinností dodržovat pravidla pro fungování občanské společnosti.
  

Občanská výchova 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• naše vlast – kulturní a přírodní bohatstvíVO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu
• jednoduše vysvětlí pojem nacionalismus a vlastenectví

• projevy nesnášenlivosti, tolerance
• lidská právaVO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu
• vysvětlí, čím je nacionalismus nebezpečný a uvede, jak 
se projevuje • projevy nesnášenlivosti, tolerance

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

• uvede příklady přírodních a kulturních zajímavostí ČR • naše vlast – kulturní a přírodní bohatství

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

• zajímá se o osud země, uvede možnosti, jak se podílet 
na životě ve společnosti, obci

• občanský život

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

• respektuje ostatní národy, jejich kulturu, zvláštnosti, 
tradice

• kultura jiných národů
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VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje

• vysvětlí, v čem spočívá vandalské chování • majetek a jeho ochrana

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje

• zdůvodní, proč je nesprávné a čím poškozuje ostatní • majetek a jeho ochrana

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje

• chová se zodpovědně a hospodárně vůči veřejnému 
majetku

• majetek a jeho ochrana

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje

• uvede, jak lze proti vandalskému chování vystupovat • majetek a jeho ochrana

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají

• uvede kulturní instituce a vysvětlí, co nabízejí • naše obec – kulturní instituce

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají

• uvede kulturní instituce ve své obci a okolí a seznámí 
se s jejich nabídkou

• naše obec – kulturní instituce

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají

• vybírá si z ní a svůj výběr zdůvodní • naše obec – kulturní instituce

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

• vysvětlí, co jsou to média, mediální sdělení • prostředky masové komunikace

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

• uvede příklad, jak nás média ovlivňují • prostředky masové komunikace

• rodina, škola, sociální skupiny
• základní lidská práva

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a 
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

• uvede, kdy potřebují lidé pomoci, a navrhuje, jak jim 
může pomoci on sám či jeho rodina

• ochrana za mimořádných událostí

• rodina, škola, sociální skupiny
• základní lidská práva

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a 
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

• podle svých možností nabízí pomoc potřebným

• ochrana za mimořádných událostí

• pravidla slušného chováníVO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

• jedná podle pravidel slušného chování a dodržuje 
pravidla dialogu • komunikace mezi lidmi
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VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

• argumentuje,vysvětlí, obhajuje a srozumitelně 
formuje svůj názor

• komunikace mezi lidmi

• pravidla slušného chováníVO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

• uvede možnosti řešení konfliktu a nenásilně je užívá
• komunikace mezi lidmi

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

• vysvětlí pojmy tolerance, menšina • kulturní odlišnosti

• kulturní odlišnostiVO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

• respektuje kulturní odlišnosti ostatních
• světová náboženství

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

• používá empatie – vžívá se do pocitů druhých 
(menšiny)

• lidská práva

• lidská právaVO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

• vysvětlí pojmy rasismus, xenofobie
• extrémistické skupiny

• lidská právaVO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

• uvede příklady jejich projevů a odmítá je
• extrémistické skupiny

• lidská právaVO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

• vysvětlí, proč je rasismus porušováním lidských práv
• válečné konflikty

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos • uvede příklady spolupráce mezi lidmi a vysvětlí, proč • rodina
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• škola
• obec

spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

je důležitá

• EU
• rodinaVO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

• popíše její projevy v rodině, ve škole, obci
• škola

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

• uvede příklad spolupráce na mezinárodní úrovni • EU

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání

• rozpozná vlastní chyby při komunikaci s druhými • komunikace

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání

• navrhuje možnosti jejich odstranění a realizuje je • komunikace

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

• vysvětlí, v čem je rozdíl mezi hmotným a nehmotným 
majetkem

• formy vlastnictví

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

• uvede příklad osobního, rodinného, obecního, 
státního majetku a příklady majetku soukromého a 
veřejného

• formy vlastnictví

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané

• uvede zdroje příjmů státu • veřejné finance

• veřejné financeVO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané

• vysvětlí výdaje státu
• hospodaření s penězi a majetkem

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy • vysvětlí pojem veřejné finance a význam daní • sociální zajištění občanů ČR
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• veřejné financestátu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané

• finanční ústavy

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané

• jednoduše objasní funkci peněz • peníze – funkce a formy placení

• naše potřebyVO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané

• posoudí výhody a rizika hotovostního a 
bezhotovostního placení v konkrétní situaci • sociální zajištění občanů ČR

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

• na příkladu vysvětlí rozdíl mezi debetní a kreditní 
kartou

• naše potřeby

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

• rozlišuje služby a statky a uvede jejich příklad • zboží – statky a služby

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

• rozlišuje formy státu a uvede jejich příklad • formy států

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

• vysvětlí rozdíl mezi demokracií a autokracií • znaky demokracie

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

• objasní výhody života v demokratické společnosti • znaky demokracie

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

• uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na 
správě obcí, krajů a státu

• státní správa a samospráva

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 

• vysvětlí význam svobodných voleb občanů • volební systém
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obcí, krajů a státu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

• popíše fungování voleb do Parlamentu ČR • volební systém

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

• vysvětlí důležitost voleb pro demokratickou 
společnost

• volební systém

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

• vyjmenuje základní lidská práva a objasní důležitost 
jejich ochrany

• základní lidská práva a svobody

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

• uvede základní dokumenty lidských práv • Listina základních práv a svobod

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

• vysvětlí vztah mezi právy a povinnostmi občana • Listina základních práv a svobod
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VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

• hájí svá práva a respektuje práva druhých • Ústava ČR

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

• objasní národní a mezinárodní úkoly armády • Ústava ČR

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

• popíše postup při reklamaci výrobku • Ústava ČR

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu

• na příkladu objasní, jak se bránit v případě porušení 
práv spotřebitele

• Ústava ČR

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

• jednoduše vysvětlí, proč vznikla EU • Evropská unie

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

• uvede příklad, jaký má členství v EU vliv na běžné 
občany

• Evropská unie

• nadnárodní společenství
• mezinárodní spolupráce

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích

• uvede příklad mezinárodních organizací a společenství 
a jednoduše vysvětlí jejich význam

• mezinárodní organizace-Rada Evropy, NATO , OSN

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 

• uvede příklady zahraničních misí Armády ČR • mezinárodní spolupráce
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posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích
VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích

• vysvětlí, co je terorizmus • mezinárodní organizace-Rada Evropy, NATO , OSN

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

• uvede příklad problémů vyplývajících z netolerance 
mezi lidmi, nedostatečné informovanosti o jiných 
kulturách nebo mylného pocitu nadřazenosti

• porušování lidských práv

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

• uvede příklad ekologických problémů svého okolí, 
obce, státu

• porušování lidských práv

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a zápory
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

• uvědomuje si globální problémy současného světa • netolerance, xenofobie

VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, 
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany 
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

• popíše situaci, kdy je třeba bránit stát • války a terorismus

VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, 
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany 
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

• navrhne, jak může pomoci v konkrétním případě 
ohrožení

• porušování lidských práv

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 

• popíše, jak můžeme svým jednáním a způsobem 
života, ovlivnit ekologické problémy

• ekologie
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řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Žáci vnímají rozdíly mezi občany jednotlivých zemí a nevidět v nich důvod k nepřátelství.
  

Občanská výchova 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

• porovná různé typy mediálních sdělení, vyvodí z toho 
závěry

• média

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

• zamyslí se nad fungováním reklamy –jakých 
prostředků používá, čím ovlivňuje lidi

• média

• komunikace mezi lidmiVO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

• dodržuje pravidla dialogu, naslouchá druhému, uvede 
možnosti řešení konfliktu a nenásilně je užívá • řešení konfliktů

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

• uplatňuje práva svá i ostatních • občan a právo

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem

• respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby myšlení lidí

• občan a právo

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

• uvede příklady spolupráce mezi lidmi • dělba práce

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 

• vysvětlí, v čem je spolupráce důležitá • dělba práce
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dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
• vnitřní svět člověkaVO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 

hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života

• rozpozná rozdíly mezi prožíváním, jednáním a 
vlastnostmi svými a jiných lidí • podobnost a odlišnost lidí

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života

• uvede příklady situací, ve kterých je důležité znát svou 
osobnost

• psychické procesy a stavy

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života

• snaží se o vlastní sebepoznání • sebepoznání

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek

• stanovuje si cíle s ohledem na svou osobnost a plánuje 
kroky k jejich dosažení

• osobní vlastnosti a rozvoj

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek

• trénuje a posiluje vůli • vůle

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání

• uvede příklad kladných a záporných charakterových 
vlastností, sám pozná své kladné a záporné vlastnosti

• charakter

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání

• navrhne, jak potlačit své záporné vlastnosti, vhodně 
usměrňuje své chování

• sebepoznání a seberegulace

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání

• cení si kladných vlastností druhých a umí vhodně 
upozornit na jejich nedostatky

• sebepoznání a seberegulace
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VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

• uvede možnosti osobního sebepoznání pomocí testů, 
psycholog. cvičení, sebereflexe

• seberegulace

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

• navrhuje jak rozvíjet osobní přednosti a překonávat 
nedostatky

• seberegulace

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

• pozitivně ovlivňuje své jednání • seberegulace

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

• popíše zdravé a nezdravé sebevědomí • sebevědomí

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

• uvede, co může přispět ke zdravému sebevědomí • sebevědomí

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

• rozlišuje služby a statky • zboží – statky a služby

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

• vysvětlí, čím se zabývá výroba, obchod a služby • výroba, obchod a služby

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

• popíše „cestu“ výrobku od výrobce ke spotřebiteli • výroba, obchod a služby

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

• vysvětlí pojem deficit ve státní ekonomice • výroba, obchod a služby

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

• jednoduše popíše chování kupujících a prodávajících • nabídka a poptávka
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VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

• na příkladu vysvětlí, jak funguje trh • fungování trhu

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

• vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv na reálnou 
hodnotu peněz

• fungování trhu

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít

• zjistí podmínky, které musí splnit žadatel o úvěr • druhy pojištění

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít

• vysvětlí, zda je vhodné se pojistit • druhy pojištění

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít

• uvede různé druhy peněžních ústavů • peněžní ústavy

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

• vyjmenuje složky státní moci ČR a jejich orgány • moc zákonodárná, výkonná a soudní

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

• popíše jejich funkci • moc zákonodárná, výkonná a soudní

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 

• objasní, v čem spočívá přínos dělení státní moci • moc zákonodárná, výkonná a soudní
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Občanská výchova 8. ročník

obcí, krajů a státu
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

• popíše princip voleb do Parlamentu ČR • volební systém

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

• vysvětlí význam voleb pro demokratickou společnost • volební systém

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

• uvede základní znaky pravice a levice • politické strany

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

• objasní, podle čeho se má volič rozhodovat • politické strany

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání

• uvede příklady korupčního jednání • nezákonné jednání-korupce a její nebezpečí

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání

• diskutuje o příčinách, důsledcích a řešení korupčního 
jednání v konkrétních situacích

• nezákonné jednání-korupce a její nebezpečí

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

• vysvětlí pojem demokracie • řízení společnosti

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

• vyloží právo svobody slova • řízení společnosti

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

• uvědomuje si rozdíl mezi anarchií a demokracií • volební právo

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

• právo a morálka

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

• vysvětlí rozdíl mezi vztahy upravenými právními a 
mravními normami

• stát a právo

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

• objasní, které druhy vztahů potřebují zvláštní ochranu • právní vztah

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe • na jednoduchých příkladech popíše závazky a • smluvní vztahy
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Občanská výchova 8. ročník

jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

pohledávky vyplývající ze smluvních vztahů

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

• uvede práva zákazníka a spotřebitele a uplatňuje je v 
běžném životě

• občanskoprávní vztahy

• občanskoprávní vztahyVO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

• uvede postihy za porušování právních norem
• právní normy
• občanskoprávní vztahyVO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 

vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
• vysvětlí, proč je důležité dodržovat pravidla

• právní normy
• občanskoprávní vztahyVO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 

vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
• respektuje a dodržuje právní normy

• právní normy
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů

• vyjmenuje orgány právní ochrany a jejich funkce • orgány právní ochrany

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

• vysvětlí smysl vzniku Evropské unie • evropská unie

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

• vyhledá odpověď na otázky týkající se řízení a orgánů 
EU

• evropská unie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Žák poznává svá práva a povinnosti jako odpovědný člen občanské společnosti. Aktivně uplatňuje a přijímá odpovědnost za své postoje a činy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Žáci vyhodnocují své schopnosti a snaží se je využít k dosažení vědomě vytyčených cílů.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě

Žáci se seznamují s významem volebního práva v demokratické společnosti jako jedinou možnost podílet se na politickém životě.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Žáci přistupují k informacím kriticky a učí se poznávat objektivitu předkládaných sdělení.
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5.10 Dějepis

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 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o hlavních obdobích historie lidstva, seznamuje 

s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které měly vliv na život předcházejících generací. 
Důraz je kladen především na poznání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj 
společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Významně je uplatňován zřetel k hlubšímu poznání 
dějin vlastního národa v kontextu s evropským vývojem, k dějinám kultury a přínosu jednotlivých států, 
oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím 
zařazování lokálních a regionálních dějin. Hlavním posláním oboru dějepis je utváření komplexnějšího 
pohledu na historii, kultivace historického vědomí a především uvědomování si sounáležitosti s evropskou 
kulturou a upevňování základních hodnot evropské civilizace.

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

- 2 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku 

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

Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- vybírá a využívá vhodných způsobů a metod pro efektivní učení
- propojuje s žáky získané poznatky do širších celků
- vede žáky ke správnému používání historických termínů



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

204

Název předmětu Dějepis
- vede žáky k ověřování výsledků a poznávání smyslu učení
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
- klade důraz na pozitivní motivaci žáka
- vede žáky k pochopení historických souvislostí
používá vhodné učební pomůcky (historické mapy, časopisy, názorné pomůcky), audiovizuální techniku, 
výpočetní techniku
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- klade vhodné otázky
- umožní volný přístup k informačním zdrojům
- podněcuje žáky ke schopnosti obhájit svá tvrzení a podložit je argumenty
- podporuje žáky v kritickém a logickém myšlení
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu
- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
- vede žáky k efektivní komunikaci při práci ve dvojici a ve skupině
- učí žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
- vede žáky k věcné argumentaci
- umožňuje žákům práci s informačními a komunikačními technologiemi
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- vede žáky ke spolupráci ve skupině, v týmu
- učí žáky sebekontrole
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky ke zhodnocení vlastní práce
- dodává žákům sebedůvěru a vytváří příznivé klima třídy
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vede žáky k diskusi a respektování názorů ostatních
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Název předmětu Dějepis
- vede žáky k odmítání násilí, rasismu, šikany a xenofobie
- vede žáky k vzájemnému naslouchání si a rozhodování podle dané situace
- vede žáky k toleranci vůči rozdílnému projevu spolužáků
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- napomáhá při cestě ke správnému řešení a schopnosti efektivně organizovat svou práci
- vede žáky k dodržování stanovených pravidel a povinností
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
2.stupeň
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí
D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a 
kultovní předměty
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států
D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území
D-9-4-03p uvede základní informace z období počátků českého státu
D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti
D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí
D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské
D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského státu
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY
D-9-5-03p popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu
D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období
D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
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Název předmětu Dějepis
D-9-6-03p uvede základní historické události v naší zemi v 19. století
D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století
D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických etap
MODERNÍ DOBA
D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války
D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o vzniku samostatné Československé republiky
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský vývoj v 
poválečné Evropě
D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti

  

Dějepis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků

• objasní důležitost historického poznání • historie, dějepis

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků

• uvede dějepisné poznatky z místa svého bydliště • historie, dějepis

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

• popíše činnost archeologa • hmotné a písemné prameny, archeologie, muzea, 
archivy, knihovny

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

• vysvětlí význam archeologie • hmotné a písemné prameny, archeologie, muzea, 
archivy, knihovny

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

• uvádí příklady hmotných a písemných pramenů • hmotné a písemné prameny, archeologie, muzea, 
archivy, knihovny

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

• vyjmenuje instituce, které slouží k ukládání hmotných 
i písemných pramenů

• hmotné a písemné prameny, archeologie, muzea, 
archivy, knihovny

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické • uvede různé druhy kalendářů • historický čas a prostor, kalendáře, časová přímka, 
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mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

mapy

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

• řadí hlavní historické epochy • historický čas a prostor, kalendáře, časová přímka, 
mapy

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

• orientuje se na časové přímce a v historické mapě • historický čas a prostor, kalendáře, časová přímka, 
mapy

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

• popíše výrobu kamenných nástrojů • pravěk- rod Homo, pravěký člověk, starší doba 
kamenná, kamenné nástroje, sošky, obydlí, obživa, 
střední doba kamenná

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

• najde rozdíly a shody mezi pravěkým a dnešním 
člověkem

• pravěk- rod Homo, pravěký člověk, starší doba 
kamenná, kamenné nástroje, sošky, obydlí, obživa, 
střední doba kamenná

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

• uvede důkazy o životě lidí starší doby kamenné na 
našem území

• pravěk- rod Homo, pravěký člověk, starší doba 
kamenná, kamenné nástroje, sošky, obydlí, obživa, 
střední doba kamenná

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

• vysvětlí, jak přechod k zemědělství změnil život lidí • mladší doba kamenná, počátky zemědělství, 
řemesla, pozdní doba kamenná, zpracování mědi, 
doba bronzová, výroba bronzu, doba železná

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

• zdůvodní rozvoj řemesel • mladší doba kamenná, počátky zemědělství, 
řemesla, pozdní doba kamenná, zpracování mědi, 
doba bronzová, výroba bronzu, doba železná

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

• zdůvodní, proč byl bronz vhodnější k výrobě nástrojů 
než kámen a měď

• mladší doba kamenná, počátky zemědělství, 
řemesla, pozdní doba kamenná, zpracování mědi, 
doba bronzová, výroba bronzu, doba železná

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

• popíše získávání železa • mladší doba kamenná, počátky zemědělství, 
řemesla, pozdní doba kamenná, zpracování mědi, 
doba bronzová, výroba bronzu, doba železná

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

• zdůvodní výhody železných nástrojů oproti bronzovým 
a kamenným

• mladší doba kamenná, počátky zemědělství, 
řemesla, pozdní doba kamenná, zpracování mědi, 
doba bronzová, výroba bronzu, doba železná

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na • vyjmenuje příklady archeologických kultur • archeologické kultury, Keltové, Bójové
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našem území
D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území

• popíše život Keltů na našem území • archeologické kultury, Keltové, Bójové

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

• Egypt - pyramidy náboženství, písmo

• Mezopotámie – stavby, kulturaD-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

• objasní vliv velkých řek na vznik prvních civilizací

• Čína – písmo, vynálezy

• Egypt - pyramidy náboženství, písmo
• Mezopotámie – stavby, kultura

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

• vyhledá jednotlivé starověké státy v mapě

• Čína – písmo, vynálezy
• Egypt - pyramidy náboženství, písmo
• Mezopotámie – stavby, kultura

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

• vysvětlí, jak ovlivňovaly přírodní podmínky životy 
obyvatel staroorientálních států

• Čína – písmo, vynálezy
• Egypt - pyramidy náboženství, písmo
• Mezopotámie – stavby, kultura

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví

• uvede nejvýznamnější památky starověkých států

• Čína – písmo, vynálezy
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví

• Egypt - pyramidy náboženství, písmo

• Mezopotámie – stavby, kulturaD-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

• uvede dovednosti starověkých civilizací a zdůvodní 
jejich vliv na rozvoj společnosti

• Čína – písmo, vynálezy

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví

• posoudí z pohledu dnešního člověka Chammurapiho 
zákoník

• Mezopotámie – stavby, kultura

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

• popíše s pomocí učebnice rozdělení starověké indické 
společnosti do kast

• Indie – společnost

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech • porovná, čím se lišila náboženská víra Židů od víry • Fénicie, Kanaán – židovství
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přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

ostatních národů

• Egypt - pyramidy náboženství, písmo
• Mezopotámie – stavby, kultura
• Fénicie, Kanaán – židovství
• Čína – písmo, vynálezy

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví

• uvědomí si celkový kulturní přínos starověkých 
civilizací

• Indie – společnost
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

• uvede nejznámější řecké báje a pověsti • starověké Řecko – báje a pověsti, dějinné etapy, 
polis, demokracie, architektura, olympijské hry, 
divadlo

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

• popíše na příkladech druhy antických sloupů • starověké Řecko – báje a pověsti, dějinné etapy, 
polis, demokracie, architektura, olympijské hry, 
divadlo

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

• popíše vlastními slovy zrod demokracie v Athénách • starověké Řecko – báje a pověsti, dějinné etapy, 
polis, demokracie, architektura, olympijské hry, 
divadlo

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

• uvede rozdíly mezi Spartou a Athénami • starověké Řecko – báje a pověsti, dějinné etapy, 
polis, demokracie, architektura, olympijské hry, 
divadlo

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

• uvede řecké válečné konflikty a posoudí jejich příčiny 
a důsledky

• starověké Řecko – báje a pověsti, dějinné etapy, 
polis, demokracie, architektura, olympijské hry, 
divadlo

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

• uvede důkazy o vyspělosti Etrusků • starověký Řím – římské právo, republika, císařství, 
pád římské říše

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

• posoudí, jak řecká kultura ovlivnila římskou • starověký Řím – římské právo, republika, císařství, 
pád římské říše
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D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

• zdůvodní, proč nacházíme římské stavební památky 
nejen v dnešní Itálii, ale i v jiných zemích Evropy

• starověký Řím – římské právo, republika, císařství, 
pád římské říše

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

• uvede příklady práv a povinností římského občana v 
době republiky

• starověký Řím – římské právo, republika, císařství, 
pád římské říše

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

• vybere z učebnice myšlenky a činy římských císařů, 
které hodnotí kladně a které naopak odmítá

• starověký Řím – římské právo, republika, císařství, 
pád římské říše

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

• popíše příčiny, které urychlily zánik římské říše • starověký Řím – římské právo, republika, císařství, 
pád římské říše

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

• posoudí, proč se křesťanství stalo nejrozšířenějším 
náboženstvím v Evropě

• starověký Řím – římské právo, republika, císařství, 
pád římské říše

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem

• dá do souvislosti antickou a evropskou kulturu • starověký Řím – římské právo, republika, císařství, 
pád římské říše

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Žák se seznamuje s různými typy lidských společenství, uvědomuje si rozdíly a shody mezi nimi. Získané poznatky aktualizuje na svou současnost.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Žák se seznamuje s principy demokratického systému vlády, porovnává ho s dalšími systémy a aplikuje své poznatky na současný stav, díky čemuž získá přehled o vývoji 
demokracie.
  

Dějepis 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

• vysvětlí důsledky rozpadu římské říše • vytváření středověké Evropy- utváření států a jejich 
specifický vývoj, Vikingové

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

• osvojí si periodizaci středověku • vytváření středověké Evropy- utváření států a jejich 
specifický vývoj, Vikingové

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

• zdokonalí dovednost čtení z mapy při vysvětlování 
pohybu nového obyvatelstva

• vytváření středověké Evropy- utváření států a jejich 
specifický vývoj, Vikingové

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

• seznámí se s uspořádáním raně feudálního státu • vytváření středověké Evropy- utváření států a jejich 
specifický vývoj, Vikingové

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

• posoudí vliv Vikingů na utváření raně středověkých 
státních útvarů

• vytváření středověké Evropy- utváření států a jejich 
specifický vývoj, Vikingové

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

• zhodnotí podíl církve na utváření středověkých států • vytváření středověké Evropy- utváření států a jejich 
specifický vývoj, Vikingové

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

• shrne hlavní etapy vývoje Franské říše • Franská říše, karolinská kultura, Byzantská říše, islám 
a islámské říše ovlivňující Evropu

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

• konkretizuje přínos karolinské kultury • Franská říše, karolinská kultura, Byzantská říše, islám 
a islámské říše ovlivňující Evropu

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

• shrne hlavní etapy vývoje Byzantské říše • Franská říše, karolinská kultura, Byzantská říše, islám 
a islámské říše ovlivňující Evropu

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

• objasní základní znaky byzantské kultury na 
konkrétních příkladech

• Franská říše, karolinská kultura, Byzantská říše, islám 
a islámské říše ovlivňující Evropu

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

• popíše vliv byzantské kultury na okolní země • Franská říše, karolinská kultura, Byzantská říše, islám 
a islámské říše ovlivňující Evropu

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

• objasní pojmy spojené s islámskou vírou a arabskou 
kulturou

• Franská říše, karolinská kultura, Byzantská říše, islám 
a islámské říše ovlivňující Evropu

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

• porovná shodné a odlišné rysy islámu a křesťanství • Franská říše, karolinská kultura, Byzantská říše, islám 
a islámské říše ovlivňující Evropu
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D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

• zhodnotí přínos arabské kultury pro kulturu evropskou • Franská říše, karolinská kultura, Byzantská říše, islám 
a islámské říše ovlivňující Evropu

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

• vyjmenuje slovanské národy a přiřadí je k jednotlivým 
slovanským větvím

• Slované, Sámova říše, Velká Morava a Český stát - 
jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

• shrne poznatky o Sámově říši a zhodnotí její význam • Slované, Sámova říše, Velká Morava a Český stát - 
jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

• dá do souvislostí sjednocení slovanských kmenů s 
nutností obrany před kočovnými kmeny

• Slované, Sámova říše, Velká Morava a Český stát - 
jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

• vyhodnotí důležitost příchodu Cyrila a Metoděje pro 
další vývoj našeho národa

• Slované, Sámova říše, Velká Morava a Český stát - 
jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

• popíše kulturní přínos Velké Moravy • Slované, Sámova říše, Velká Morava a Český stát - 
jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

• reprodukuje nejznámější pověsti a báje o prvních 
Přemyslovcích

• Slované, Sámova říše, Velká Morava a Český stát - 
jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

• rozliší legendy a historická fakta • Slované, Sámova říše, Velká Morava a Český stát - 
jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

• objasní vnitřní vývoj českého státu v evropských 
souvislostech a dopady jeho christianizace

• Slované, Sámova říše, Velká Morava a Český stát - 
jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

• charakterizuje výjimečnost osoby Svatého Václava • Slované, Sámova říše, Velká Morava a Český stát - 
jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám

• posoudí vliv církve na každodenní život tehdejších lidí • křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy, 
stoletá válka
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D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám

• popíše organizaci světské a církevní moci • křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy, 
stoletá válka

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám

• zhodnotí důvody a důsledky křížových výprav do Svaté 
země

• křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy, 
stoletá válka

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám

• posoudí události stoleté války a vyhledá souvislosti s 
naší historií

• křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy, 
stoletá válka

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

• uvede znaky románského slohu a příklady stavebních 
památek včetně regionálních

• struktura středověké společnosti, města; poslední 
Přemyslovci, Karel IV.; kultura středověké společnosti - 
románské a gotické umění a vzdělanost

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

• popíše život ve středověkém městě (obchod, práva, 
řemesla)

• struktura středověké společnosti, města; poslední 
Přemyslovci, Karel IV.; kultura středověké společnosti - 
románské a gotické umění a vzdělanost

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

• zhodnotí přínos vlády posledních Přemyslovců a Karla 
IV.

• struktura středověké společnosti, města; poslední 
Přemyslovci, Karel IV.; kultura středověké společnosti - 
románské a gotické umění a vzdělanost

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

• uvede znaky gotiky a příklady významných památek 
včetně regionálních

• struktura středověké společnosti, města; poslední 
Přemyslovci, Karel IV.; kultura středověké společnosti - 
románské a gotické umění a vzdělanost

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky

• zhodnotí vliv Jana Husa počátky reformace • Jan Hus; renesance, humanismus, reformace a jejich 
šíření Evropou

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky

• uvede příklady reformních hnutí (reformátoři a místa 
jejich působení)

• Jan Hus; renesance, humanismus, reformace a jejich 
šíření Evropou

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky

• objasní propojenost antiky s renesancí a humanismem 
a jejich projevy v kultuře, myšlení a životě lidí

• Jan Hus; renesance, humanismus, reformace a jejich 
šíření Evropou
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D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

• posoudí život jednotlivých společenských vrstev v 
předhusitské době

• husitství, husitské války

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

• popíše vliv panovníků a velitelů na výsledky husitských 
válek

• husitství, husitské války

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

• popíše způsob boje (taktiku) husitů • husitství, husitské války

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

• zhodnotí význam husitské revoluce • husitství, husitské války

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky

• uvede příčiny a předpoklady zámořských plaveb • zámořské objevy a počátky dobývání světa, novověk

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky

• ukáže na mapě důležité zámořské výpravy • zámořské objevy a počátky dobývání světa, novověk

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky

• shrne význam objevných plaveb a jejich důsledky • zámořské objevy a počátky dobývání světa, novověk

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky

• osvojí si periodizaci novověku • zámořské objevy a počátky dobývání světa, novověk

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

• popíše český stát v období poděbradském a 
jagellonském v evropských souvislostech

• Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

• popíše okolnosti nástupu Habsburků na český trůn • Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

• chápe podstatu pojmů absolutismus, absolutní 
monarchie

• Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

• uvede významné osobnosti rudolfínské doby • Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové
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D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky

• vysvětlí úlohu českých stavů • třicetiletá válka, Jan Amos Komenský, český stát a 
velmoci v 17. století

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky

• popíše průběh a důsledky stavovského povstání • třicetiletá válka, Jan Amos Komenský, český stát a 
velmoci v 17. století

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky

• uvede zlomové události třicetileté války • třicetiletá válka, Jan Amos Komenský, český stát a 
velmoci v 17. století

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky

• uvědomí si důsledky náboženské nesnášenlivosti mezi 
katolíky a protestanty, posoudí důsledky třicetileté války

• třicetiletá válka, Jan Amos Komenský, český stát a 
velmoci v 17. století

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky

• zhodnotí osobnost J. A. Komenského a význam jeho 
díla

• třicetiletá válka, Jan Amos Komenský, český stát a 
velmoci v 17. století

  

Dějepis 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus

• vysvětlí rozdíl mezi pojmy absolutismus, konstituční 
monarchie a parlamentarismus

• občanská válka v Anglii, reformy Marie Terezie a 
Josefa II., osvícenství, kolonialismus, vznik USA

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus

• popíše situaci v českých zemích po třicetileté válce • občanská válka v Anglii, reformy Marie Terezie a 
Josefa II., osvícenství, kolonialismus, vznik USA

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus

• porovná vývoj v českých zemích a vybraných 
evropských zemích

• občanská válka v Anglii, reformy Marie Terezie a 
Josefa II., osvícenství, kolonialismus, vznik USA

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus

• zhodnotí vliv osvícenství na politický vývoj v českých 
zemích, v Evropě a na americkém kontinentu

• občanská válka v Anglii, reformy Marie Terezie a 
Josefa II., osvícenství, kolonialismus, vznik USA

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus

• popíše vliv osvícenství na rozvoj vzdělanosti, vědy, 
techniky a umění

• občanská válka v Anglii, reformy Marie Terezie a 
Josefa II., osvícenství, kolonialismus, vznik USA

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus

• objasní pojem osvícenský absolutismus • občanská válka v Anglii, reformy Marie Terezie a 
Josefa II., osvícenství, kolonialismus, vznik USA
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D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus

• chápe pojem kolonie, koloniální říše, na mapě dovede 
ukázat největší koloniální velmoci

• občanská válka v Anglii, reformy Marie Terezie a 
Josefa II., osvícenství, kolonialismus, vznik USA

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus

• uvede příklad boje za nezávislost, který vedl ke vzniku 
občanské společnosti

• občanská válka v Anglii, reformy Marie Terezie a 
Josefa II., osvícenství, kolonialismus, vznik USA

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

• vymezí oblasti vzniku a šíření barokní kultury • baroko a životní styl, české baroko (malířství, 
sochařství, literatura, hudba, školství,…)

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

• rozpozná základní znaky a projevy barokní kultury a 
tyto poznatky aplikuje i na české baroko

• baroko a životní styl, české baroko (malířství, 
sochařství, literatura, hudba, školství,…)

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

• uvede významné památky a osobnosti baroka a 
českého baroka

• baroko a životní styl, české baroko (malířství, 
sochařství, literatura, hudba, školství,…)

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

• jmenuje barokní památky z okolí svého bydliště • baroko a životní styl, české baroko (malířství, 
sochařství, literatura, hudba, školství,…)

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek

• zhodnotí nové myšlenky doby a jejich hlavní 
představitele

• baroko a životní styl, české baroko (malířství, 
sochařství, literatura, hudba, školství,…)

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

• porovná hospodářskou vyspělost států • průmyslová revoluce, socialismus, kapitalismus, 
klasicismus a romantismus

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

• uvede příklady nerovnoměrného vývoje států • průmyslová revoluce, socialismus, kapitalismus, 
klasicismus a romantismus

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

• zhodnotí různé způsoby řešení sociálních otázek • průmyslová revoluce, socialismus, kapitalismus, 
klasicismus a romantismus

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

• popíše vliv rozvoje průmyslu na změny ve společnosti • průmyslová revoluce, socialismus, kapitalismus, 
klasicismus a romantismus
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D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

• analyzuje dopad rozvoje průmyslu na životní prostředí • průmyslová revoluce, socialismus, kapitalismus, 
klasicismus a romantismus

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

• jmenuje hlavní představitele klasicismu a romantismu • průmyslová revoluce, socialismus, kapitalismus, 
klasicismus a romantismus

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé

• uvede příčiny francouzské revoluce • francouzská revoluce a napoleonské války, Evropa 
po Vídeňském kongresu

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé

• popíše stručně průběh francouzské revoluce • francouzská revoluce a napoleonské války, Evropa 
po Vídeňském kongresu

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé

• zhodnotí význam a důsledky francouzské revoluce a 
napoleonských válek na evropský vývoj

• francouzská revoluce a napoleonské války, Evropa 
po Vídeňském kongresu

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé

• popíše uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu • francouzská revoluce a napoleonské války, Evropa 
po Vídeňském kongresu

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů

• popíše příčiny a průběh českého národního obrození • národní a obrozenecké hnutí v Evropě, české 
národní obrození

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů

• jmenuje některé významné obrozenecké osobnosti • národní a obrozenecké hnutí v Evropě, české 
národní obrození

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů

• posoudí souvislost mezi emancipačním hnutím 
českého národa a obecnými rysy dané doby

• národní a obrozenecké hnutí v Evropě, české 
národní obrození

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 

• rozliší politické programy a cíle v jednotlivých zemích • rok 1848 v Evropě a v Čechách
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vybraných evropských revolucích
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích

• určí příčiny neúspěchu snah o sjednocení Německa a 
Itálie v roce 1848

• rok 1848 v Evropě a v Čechách

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy

• uvede hlavní představitele českého politického života • politické proudy, politické strany, Palacký, občanská 
práva

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy

• uvědomí si změny v souvislosti s formováním české 
moderní občanské společnosti v 19. století

• politické proudy, politické strany, Palacký, občanská 
práva

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

• určí příčiny vzniku občanské války v USA • občanská válka v USA, vznik Německa a Itálie, 
kolonialismus; první světová válka a její politické, 
sociální a kulturní výsledky, pařížská mírová 
konference

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

• analyzuje její výsledky a vliv na další vývoj USA • občanská válka v USA, vznik Německa a Itálie, 
kolonialismus; první světová válka a její politické, 
sociální a kulturní výsledky, pařížská mírová 
konference

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

• zhodnotí význam sjednocení Německa a Itálie • občanská válka v USA, vznik Německa a Itálie, 
kolonialismus; první světová válka a její politické, 
sociální a kulturní výsledky, pařížská mírová 
konference

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

• popíše vztahy mezi velmocemi • občanská válka v USA, vznik Německa a Itálie, 
kolonialismus; první světová válka a její politické, 
sociální a kulturní výsledky, pařížská mírová 
konference

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

• uvede příklady sociálních dopadů kolonialismu • občanská válka v USA, vznik Německa a Itálie, 
kolonialismus; první světová válka a její politické, 
sociální a kulturní výsledky, pařížská mírová 
konference
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D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

• uvede příčiny první světové války • občanská válka v USA, vznik Německa a Itálie, 
kolonialismus; první světová válka a její politické, 
sociální a kulturní výsledky, pařížská mírová 
konference

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

• popíše hlavní události první světové války • občanská válka v USA, vznik Německa a Itálie, 
kolonialismus; první světová válka a její politické, 
sociální a kulturní výsledky, pařížská mírová 
konference

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

• zhodnotí politické, sociální a kulturní důsledky války • občanská válka v USA, vznik Německa a Itálie, 
kolonialismus; první světová válka a její politické, 
sociální a kulturní výsledky, pařížská mírová 
konference

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

• definuje postavení českých zemí v Rakousku-Uhersku 
v 19. a na počátku 20. století

• postavení českých zemí v Rakousku-Uhersku, secese, 
věda a technika, rozvoj tělovýchovy; T. G. Masaryk, 
první světová válka, vznik ČSR

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

• jmenuje některé vědecké a technické vynálezy 19. a 
počátku 20. století

• postavení českých zemí v Rakousku-Uhersku, secese, 
věda a technika, rozvoj tělovýchovy; T. G. Masaryk, 
první světová válka, vznik ČSR

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

• popíše charakteristické znaky secese • postavení českých zemí v Rakousku-Uhersku, secese, 
věda a technika, rozvoj tělovýchovy; T. G. Masaryk, 
první světová válka, vznik ČSR

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

• zdůvodní kulturní různorodost doby • postavení českých zemí v Rakousku-Uhersku, secese, 
věda a technika, rozvoj tělovýchovy; T. G. Masaryk, 
první světová válka, vznik ČSR

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

• uvede příčiny první světové války, základní časové 
mezníky, nejvýznamnější bojiště, osobnosti a důsledky 
tétobválky

• postavení českých zemí v Rakousku-Uhersku, secese, 
věda a technika, rozvoj tělovýchovy; T. G. Masaryk, 
první světová válka, vznik ČSR
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

• popíše nové uspořádání světa po první světové válce • Versailleský systém, počátky Československa

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů

• zhodnotí vývoj v Československu ve 20. a 30. letech • evropské demokratické systémy, první republika – 
vnitřní a zahraniční politika, kultura

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů

• porovná vývoj v Československu s vývojem v Evropě • evropské demokratické systémy, první republika – 
vnitřní a zahraniční politika, kultura

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů

• popíše vývoj kultury, vědy a umění • evropské demokratické systémy, první republika – 
vnitřní a zahraniční politika, kultura

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

• vyhledá příčiny nastolení totalitních systémů v 
politických a ekonomických souvislostech

• světová hospodářská krize, Itálie, Německo, 
Španělsko, SSSR, Třetí říše, komunismus, fašismus, 
nacismus

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

• rozpoznává znaky totalitní společnosti • světová hospodářská krize, Itálie, Německo, 
Španělsko, SSSR, Třetí říše, komunismus, fašismus, 
nacismus

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

• jmenuje zlomové události let 1945-1948 v 
Československu

• světová hospodářská krize, Itálie, Německo, 
Španělsko, SSSR, Třetí říše, komunismus, fašismus, 
nacismus

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

• popíše na příkladech období totality u nás • světová hospodářská krize, Itálie, Německo, 
Španělsko, SSSR, Třetí říše, komunismus, fašismus, 
nacismus

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

• uvede příklady antisemitismu a rasismu v historii • druhá světová válka, Norimberské zákony, Křišťálová 
noc, holocaust
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D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

• porovná projevy rasismu v historii a v dnešním světě • druhá světová válka, Norimberské zákony, Křišťálová 
noc, holocaust

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

• uvede příčiny první světové války, základní časové 
mezníky, nejvýznamnější bojiště, osobnosti a důsledky 
této války

• druhá světová válka, Norimberské zákony, Křišťálová 
noc, holocaust

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

• zhodnotí vývoj v Československu před Mnichovskou 
konferencí, za druhé republiky a v období existence 
Protektorátu Čechy a Morava

• Mnichovská konference, druhá republika, 
Protektorát Čechy a Morava, poválečný vývoj

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

• učí se chápat změny, které nastaly v poválečné ČSR v 
důsledku války i světového vývoje a vyústily v únorové 
události

• Mnichovská konference, druhá republika, 
Protektorát Čechy a Morava, poválečný vývoj

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

• zdokumentuje na příkladech situaci v Československu 
v roce 1968

• Mnichovská konference, druhá republika, 
Protektorát Čechy a Morava, poválečný vývoj

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

• sestaví přehled hlavních událostí a doloží důsledky 
těchto událostí

• Mnichovská konference, druhá republika, 
Protektorát Čechy a Morava, poválečný vývoj

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

• objasní pojem studená válka • politické, mocenské a ekonomické důsledky války, 
studená válka, supervelmoci, vnitřní situace v zemích 
východního bloku, Československo od únorového 
převratu do r. 1989, vznik ČR, sametová revoluce

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

• vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa • politické, mocenské a ekonomické důsledky války, 
studená válka, supervelmoci, vnitřní situace v zemích 
východního bloku, Československo od únorového 
převratu do r. 1989, vznik ČR, sametová revoluce

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

• uvede příklady střetávání v oblasti kulturní a sportovní • politické, mocenské a ekonomické důsledky války, 
studená válka, supervelmoci, vnitřní situace v zemích 
východního bloku, Československo od únorového 
převratu do r. 1989, vznik ČR, sametová revoluce

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

• chápe postupný rozpad východního bloku rozkladem 
komunistických režimů

• politické, mocenské a ekonomické důsledky války, 
studená válka, supervelmoci, vnitřní situace v zemích 
východního bloku, Československo od únorového 
převratu do r. 1989, vznik ČR, sametová revoluce
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D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

• seznámí se s událostmi v naší republice v roce 1989, 
vznikem ČR, ustavením demokratického režimu

• politické, mocenské a ekonomické důsledky války, 
studená válka, supervelmoci, vnitřní situace v zemích 
východního bloku, Československo od únorového 
převratu do r. 1989, vznik ČR, sametová revoluce

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

• posoudí důvody začlenění ČR do integračního procesu • OSN, NATO, RVHP, Evropská unie

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

• uvede možnosti předcházení hrozbám terorismu • OSN, NATO, RVHP, Evropská unie

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí • s pomocí mapy uvede změny související s rozpadem 
koloniálního systému po světových válkách

• rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí • vyhledá odlišnosti rozvojových zemí od ekonomicky 
vyspělých

• rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí • prokáže na příkladech propojenost jejich problémů s 
okolním světem

• rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

• popíše globální problémy lidstva • globální problémy lidstva, terorismus, integrace

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

• vyhledá příčiny jejich vzniku • globální problémy lidstva, terorismus, integrace

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

• propojuje poznatky z jiných předmětů • globální problémy lidstva, terorismus, integrace

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

• navrhne možné způsoby řešení • globální problémy lidstva, terorismus, integrace

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

• snaží se diskutovat o současných problémech světa a 
zaujmout vlastní stanovisko

• globální problémy lidstva, terorismus, integrace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

Seznamuje se s projevy rasové nesnášenlivosti v minulosti a cítí tak odpovědnost každého jedince za odstranění diskriminace, předsudků a posílení tolerance a empatie v 
lidské společnosti.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Žák se seznamuje s významem hodnot, poznává a hodnotí postoje lidí zejména na příkladech moderních dějin. Získané poznatky a postoje promítá do svých reakcí na 
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problémy a jevy své současnosti.
   

5.11 Fyzika

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 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu V předmětu fyzika si žáci osvojují, především na základě pozorování, měření a experimentování, 

nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění fyzikálním jevům a procesům, 
vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v technické či technologické praxi. Významně přispívá k rozvoji 
rozumových schopností žáků, k přechodu od převážně názorného poznání k poznání reflektujícímu prvky 
vědeckého poznání, učí žáky přesnému vyjadřování, rozvíjí jejich specifické zájmy a uvádí je do možností a 
perspektiv moderních technologií.

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

Časová dotace:
- 2 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku

Integrace předmětů • Fyzika
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- učí vyhledávat a třídit informace, propojovat je a systémově využívat v procesu učení i praktickém životě

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

Kompetence k řešení problému
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Název předmětu Fyzika
- vede žáky k rozpoznávání problému a jeho formulování
- vede žáky k hledání a navrhování dalších metod, které směřují k řešení problému
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- učí komunikovat žáky při práci ve skupinách
- vede k využívání informačních a komunikačních 
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- podílí se společně s žáky na utváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v 
pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- pomáhá v řešení krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- vede žáky k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
- vede žáky k dodržování vymezených pravidel

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
LÁTKY A TĚLESA
F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas
POHYB TĚLES; SÍLY
F-9-2-01p rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu
F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení 
jednoduchých problémů
F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla
F-9-2-05p předvídá změnu pohybu těles při působení síly
F-9-2-06p aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických problémů
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
F-9-3-01p využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých 
praktických problémů
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ENERGIE
F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců)
F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití
F-9-4-04p rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem
F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí
ZVUKOVÉ DĚJE
F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod
F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického proudu
F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či 
není zdrojem světla
F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a 
zná jejich využití
VESMÍR
F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země
F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností - zná planety sluneční soustavy a jejich 
postavení vzhledem ke Slunci - osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení 
ve vesmíru

  

Fyzika 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• skupenství látekF-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 

se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

• rozhodne, které věci jsou z látky pevné, kapalné nebo 
plynné • částicová stavba látek

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 

• nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a 
pevných látek

• skupenství látek
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působí
• skupenství látekF-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 

se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

• uvede příklady využití vlastností látek
• částicová stavba látek

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

• popíše alespoň jeden jev, kterým se nepřímo 
přesvědčujeme, že částice, z nichž jsou složeny látky, 
jsou v neustálém neuspořádaném pohybu

• difúze

• skupenství látekF-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

• vysvětlí některé rozdílné vlastnosti pevných, 
kapalných a plynných látek pomocí rozdílů v jejich 
částicové stavbě

• částicová stavba látek

• délka
• objem
• hmotnost
• teplota

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

• vzájemně převádí běžně používané jednotky téže 
veličiny

• čas
F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

• určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa 
a výpočtem pomocí vztahu (ró = m/V)

• objem

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

• zjistí hustotu látky v tabulkách • objem

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

• odhadne a změří dobu trvání děje • teplota

• délka
• objem
• hmotnost
• teplota

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

• převádí údaje o čase v různých jednotkách

• čas
• délkaF-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 

při dané změně jeho teploty
• uvede příklad změny délky nebo objemu tělesa při 
změně teploty teploměrem • objem

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

• vysvětlí princip měření teploty • teplota

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé • určí rozdíl teplot z naměřených hodnot • teplota
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důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
• teplotaF-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 

důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
• změří změny teploty tekutin s časem a zaznamenává 
je • čas

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

• model atomu,

• elektrony, protony, neutrony
• elektrování těles,

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

• experimentem rozhodne o tělese kladně a záporně 
zelektrovaném

• elektrická síla, elektrické pole zelektrovaného tělesa
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

• znázorní pokusem indukční čáry tyčového magnetu • magnetické pole, magnetická síla

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

• určí a pokusem ověří podmínky vedení proudu 
obvodem

• elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač

• elektrické pole – elektrická síla, elektrický nábojF-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

• experimentem rozhodne, zda je látka vodič nebo 
izolant • tepelné účinky elektrického proudu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

• uvede příklady spotřebičů, které využívají tepelné 
účinky elektrického proudu

• tepelné účinky elektrického proudu

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

• dodržuje pravidla bezpečnosti práce s elektrickými 
zařízeními

• bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

• blesk a zásady ochrany před jeho účinky • bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Žáci pomocí pokusů zkoumají fyzikální zákonitosti.
  

Fyzika 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
- pohyb rovnoměrnýF-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 

vzhledem k jinému tělesu
• má představu o mechanickém pohybu s příklady ze 
života - pohyb nerovnoměrný
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- pohyb přímočarý
- pohyb křivočarý
- pohyb rovnoměrný
- pohyb nerovnoměrný
- pohyb přímočarý

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

• vyvodí závěr, že pohyb je základní vlastnost všech 
těles ve vesmíru

- pohyb křivočarý
- pohyb rovnoměrný
- pohyb nerovnoměrný
- pohyb přímočarý

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

• operuje s pojmy trajektorie, dráha, na příkladech 
rozlišuje různé druhy pohybu,

- pohyb křivočarý
- pohyb rovnoměrný
- pohyb nerovnoměrný
- pohyb přímočarý

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

• používá pojmy dráha, rychlost, čas, za pomocí vzorců 
umí tyto veličiny vypočítat

- pohyb křivočarý
- pohyb rovnoměrný
- pohyb nerovnoměrný
- pohyb přímočarý

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

• experimentálně i výpočtem určí průměrnou rychlost 
pohybu tělesa

- pohyb křivočarý
• skládání sil
• výslednice sil, těžiště tělesa
• otáčivé účinky síly

F-9-2-03 změří velikost působící síly • znázorní sílu pomocí orientované úsečky, vyjmenuje 
značku i jednotku síly, zná její násobky i díly

• gravitační pole a gravitační síla
• skládání silF-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 

působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

• dovede složit 2 síly
• výslednice sil, těžiště tělesa

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích

• umí použít poznatky prvního Newtonova pohybového 
zákona – zákona setrvačnosti k objasnění jevů z 
běžného života

• pohybové Newtonovy zákony

• pákaF-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

• užívá pojem páka, rameno síly, moment síly, při 
výpočtech uplatňuje podmínky pro rovnováhu na páce • pevná kladka
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• pákaF-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů

• pozná kladku pevnou, volnou i kladkostroj, zná 
účelnost jejich použití • pevná kladka

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

• rozlišuje pojem tlaková a tahová síla • tlak, tlaková síla

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

• objasní význam třecí síly v praxi • třecí síla

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

• objasní účinky vnější tlakové síly na hladinu kapaliny • Pascalův zákon

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

• seznámí se s účinkem gravitační síly na kapalinu • hydrostatický tlak

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

• vysvětlí existenci a příčiny vztlakové síly, její využití v 
praxi

• vztlaková síla působící na tělesa v kapalině

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

• zná Archimedův zákon a dokáže jej vysvětlit • Archimedův zákon

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

• vztlaková síla působící na tělesa v kapalině

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 

• vyvodí podmínky pro plování těles v kapalině

• plování, vznášení se a potápění těles v kapalině
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klidné tekutině chování tělesa v ní
F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

• vysvětlí pojmy a příčiny atmosférického tlaku • atmosférický tlak

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

• popíše Torricelliho pokus • atmosférický tlak

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní

• rozliší pojmy přetlak, podtlak • tlak plynu v uzavřené nádobě

• vlastnosti světla – zdroje světlaF-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

• umí popsat příčiny světelných jevů, nikoliv jejich 
princip • rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

• používá základní pojmy z optiky • vlastnosti světla – zdroje světla

• stínF-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

• vysvětlí vznik stínu i polostínu, vyjmenuje měsíční 
fáze, zatmění Slunce i Měsíce • zatmění Slunce a Měsíce

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

• formuluje zákon odrazu světla, dokáže ho ověřit na 
pokusu.

• zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém 
zrcadle (kvalitativně)
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• zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém 
zrcadle (kvalitativně)

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

• sleduje zobrazení tělesa rovinným zrcadlem a graficky 
ho znázorní.

• zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou 
(kvalitativně)

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

• rozlišuje kulová zrcadla a popíše jejich použití v praxi • zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém 
zrcadle (kvalitativně)

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

• zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou 
(kvalitativně)

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

• pozoruje lom světla

• rozklad bílého světla hranolem

  

Fyzika 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• práce, výkon, energie, teplo
• mechanická práce

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

• rozumí pojmu mechanická práce a výkon

• výkon
F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa

• z vykonané práce určí v jednoduchých případech 
změnu polohové a pohybové energie

• polohová a pohybová energie

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh

• vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně 
teploty

• vnitřní energie tělesa

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

• rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé 
formy tepelné výměny (vedením, tepelným zářením)

• tepelná výměna

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

• dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného 
tělesem

• teplo přijaté a odevzdané tělesem

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

• rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude 
schopen uvést praktický příklad

• změny skupenství
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F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

• určí skupenské teplo tání u některých látek • změny skupenství

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

• vysvětlit základní meteorologické děje • změny skupenství

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem

• objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě • změny skupenství

• akustikaF-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

• určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku
• zvuk, zdroj zvuku

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

• pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou 
látkové prostředí

• šíření zvuku

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

• chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od 
překážky a dovede objasnit vznik ozvěny

• odraz zvuku

• tón, výška tónuF-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

• využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku 
závisí na prostředí, kterým se zvuk šíří • kmitočet tónu

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

• určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně 
hlasitého zvuku na člověka

• hlasitost zvuku

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

• pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem 
elektrický proud

• elektrický proud

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

• objasní účinky elektrického proudu • elektrický proud

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

• měří elektrický proud ampérmetrem a elektrické 
napětí voltmetrem

• elektrické pole

• Ohmův zákon napětíF-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

• používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v 
úlohách (R = U/I ) • odpor vodiče

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů

• správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický 
obvod podle schématu

• jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

• rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě 
jejich časového průběhu

• elektromagnetická indukce

• elektromagnetická indukceF-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

• ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného 
proudu v cívce a objasní vznik střídavého proudu • střídavý proud

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

• popíše funkci transformátoru a jeho využití při 
přenosu elektrické energie

• transformátor

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

• dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické 
energie

• výroba a přenos elektrické energie

• bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

• popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě elektrické 
energie v elektrárnách na životní prostředí

• obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

• vysvětlí pojem polovodič • elektrony a díry

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

• popíše změnu odporu v polovodičích • vliv příměsí v polovodičích

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu • pojmenuje některé druhy polovodičů • vliv příměsí v polovodičích
• PN přechod
• diody a světlo

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu • popíše vznik jednotlivých polovodičů

• tranzistor
F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu • dodržuje základní bezpečnostní pravidla pro práci s 

elektrickým proudem
• využití polovodičových součástek

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání • vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová • štěpení atomového jádra
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různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

reakce a popíše, na jakém principu funguje jaderný 
reaktor

• řetězová reakce

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

• porozumí, jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné 
elektrárně

• jaderný reaktor

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

• dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a 
ultrafialového záření na lidský organismus

• řetězová reakce

• Sluneční soustavaF-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

• popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu 
vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních 
silách)

• Vesmír

• PlanetyF-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností

• odliší planetu a hvězdu
• Hvězdy
• Planety
• Slunce

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

• popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety, 
měsíce, planetky, komety)

• Hvězdy
F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

• má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci • Slunce

   

5.12 Chemie

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 0 0 0 0 2 2 4
   Povinný Povinný
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Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu Chemie směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu žáků o obor. Vede k poznávání 

základních chemických pojmů a zákonitostí pomocí jednoduchých pokusů. Na příkladech z běžné praxe 
(domácnost), ale i z průmyslových odvětví učí žáky řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, 
vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy, využívat poznatky k rozvíjení odpovědných občanských postojů. 
Žáci si osvojí dovednosti při práci s chemikáliemi a dodržování pravidel bezpečné práce.

Vyučování chemie probíhá v návaznosti na ostatní předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda 
(přírodopis, fyzika, zeměpis, matematika). Vede žáky k zamyšlení nad průběhem a příčinou různých 
přírodních procesů, které mají vliv na ochranu zdraví a životního prostředí. Pomáhá žákům pochopit 
důležitost udržování rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka včetně možných ohrožení plynoucích 
z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody.

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

- Časová dotace:
- 2 - 2 hodiny týdně 8. a 9. ročník

Integrace předmětů • Chemie
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- vybírá vhodné způsoby, metody a motivaci pro efektivní učení
- vyhledává, propojuje a třídí s žáky získané informace
- vede žáky k ověřování výsledků
- učí žáky používat chemické termíny, značky a symboly
- podněcuje žáky k systematickému pozorování a zjišťování chemických vlastností látek
- objasňuje chemické děje a podmínky, za kterých probíhají
vede žáky k posouzení vlastního pokroku, zhodnocení výsledků svého učení
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- umožní žákům volit různé postupy řešení
- vede žáky k praktickému ověřování správného řešení
- klade vhodné otázky
- předkládá problémové situace

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

Kompetence komunikativní:
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Název předmětu Chemie
Kompetence komunikativní
- vede žáky ke správnému užívání symbolů a značek
- podněcuje žáky k vyjádření vlastních myšlenek, zkušeností ze života
- umožňuje zapojení žáků do diskuze
- vede žáky k prezentaci své práce, k jejímu zhodnocení i reakcím na hodnocení spolužáků
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- zadává úkoly vhodné pro spolupráci ve skupině
- učí žáky sebehodnocení
- navozuje situace k posílení sebedůvěry žáků
- vybízí žáky k vyjádření názoru a argumentaci
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vede žáky k dodržování pravidel o bezpečné práci s chemickými látkami
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- dbá na respektování názorů druhých
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- vede žáky k dodržování hygienických pravidel
- zadává úkoly s využitím v praxi
- vede žáky k samostatnému časovému a organizačnímu rozvržení zadaných úkolů

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami
CH-9-1-03p reaguje na případy úniku nebezpečných látek - rozpozná přeměny skupenství látek
SMĚSI
CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky
CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě
CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití
CH-9-2-06p uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí
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ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky
CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti
CHEMICKÉ REAKCE
CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí
ANORGANICKÉ SLOUČENINY
CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
zná vliv těchto látek na životní prostředí
CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem - poskytne 
první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem
ORGANICKÉ SLOUČENINY
CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie
CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování ropy
CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných 
zásad správné výživy
CHEMIE A SPOLEČNOST
CH-9-7-01p uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin
CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka

  

Chemie 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

• vysvětlí, co chemie zkoumá, pojmenuje nejčastěji 
používané pomůcky

• chemie – přírodní věda, pozorování, pokus a 
bezpečnost práce

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek • rozlišuje vlastnosti látek pozorováním a pokusem • vlastnosti látek
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

• popíše vlastnosti kyslíku, vysvětlí pojmy hoření, 
hořlaviny, teplota vznícení

• vlastnosti látek
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CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky • rozpozná chemické a fyzikální změny • vlastnosti látek
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky • nebezpečné látky
CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek

• směsi

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi

• rozlišuje typy směsí, vysvětlí princip usazování, 
filtrace, destilace a krystalizace

• praktická činnost-filtrace, destilace

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky • roztoky a hmotnostní zlomek
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení

• vypočítá koncentraci roztoku
• chemické výpočty

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

• praktická činnost-filtrace, destilace

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění

• rozliší různé druhy vod, objasní princip vodárny a 
princip čištění vody v čističkách, objasní význam ochrany 
životního prostředí pro člověka • (exkurze)

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění

• uvědomí si, jaká společenská činnost způsobuje 
znečištění vody a vzduchu

• vodárna a čističky odpadních vod

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění

• uvede složení vzduchu, vysvětlí způsob získání složek 
ze vzduchu destilací

• vlastnosti látek

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech

• zná skladbu a složení atomu a molekuly, čte chemické 
zápisy prvků a sloučenin

• částicové složení látek

• chemické prvky a sloučeniny
• periodická soustava prvků

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

• popíše vlastnosti vodíku, uvede jeho vlastnosti, 
způsob přípravy, výroby a použití

• chemická vazba
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• zkoumání vlastností kovů a nekovů-p.č.
CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech

• zapíše schéma vzniku iontů, objasní pojmy anion, 
kation,

• kovové prvky fyzikální a chemické vlastnosti kovů

• pevné nekovy
• alkalické kovy
• kovy alkalických zemin
• nekovy
• halogeny

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

• vysvětlí umístění prvků v PSP, periodický zákon a 
protonové číslo

• zkoumání vlastností kovů a nekovů-p.č.
• pevné nekovy
• alkalické kovy
• kovy alkalických zemin
• nekovy
• halogeny

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

• orientuje se v PSP, uvede vlastnosti a použití vy-
braných kovů a nekovů, používá názvy a značky 
vybraných prvků

• zkoumání vlastností kovů a nekovů-p.č.
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

• zapíše schéma vzniku chemické vazby a určí typ 
chemické vazby

• chemická vazba

• chemická reakce
• chemická rovnice

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání

• vysvětlí pojem chemická reakce, chemická rovnice, 
aplikuje zákon zachování hmotnosti

• zákon zachování hmotnosti

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání

• chemická reakce

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 
nebo produktu

• rozliší chemický rozklad a slučování

• chemická rovnice

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 

• upraví zápis chemického děje na chemickou rovnici • praktická činnost-provedení jednoduché chemické 
reakce
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reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 
nebo produktu
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

• zná faktory ovlivňující průběh chemických reakcí a umí 
je použít prakticky

• praktická činnost-provedení jednoduché chemické 
reakce

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

• používá jednotku látkového množství – mol • látkové množství

• látkové množstvíCH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

• vypočítá molární hmotnost, používá chemické tabulky
• molární hmotnost

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

• používá oxidační čísla k psaní a čtení vzorců 
dvouprvkových sloučenin

• názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

• zapíše vzorce, popíše vlastnosti a použití uvedených 
hydroxidů a kyselin

• názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů

• kyseliny a hydroxidyCH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

• vysvětlí pojem vodíkový kation a hydroxidový anion
• neutralizace

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim 
lze předcházet

• rozliší zásadotvorný a kyselinotvorný oxid • kyselinotvorné a zásadotvorné oxidy

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim 
lze předcházet

• objasní nebezpečí vzniku kyselých dešťů • kyselé deště

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci • vysvětlí pojem indikátor • kyselinotvorné a zásadotvorné oxidy



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

241

Chemie 8. ročník

roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

• praktická činnost-užití indikátoru k určení kyselých a 
zásaditých roztoků, neutralizace

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

• změří pH roztoků • kyselinotvorné a zásadotvorné oxidy

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

• vysvětlí průběh neutralizace, zapíše chemickou rovnicí • kyselinotvorné a zásadotvorné oxidy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Žáci se učí přijmout zodpovědnost za stav přírody, pochopit vztah mezi konzumní společností a životním prostředím.
  

Chemie 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

• uvede příklady vzniku solí • vznik solí

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

• zapíše vzorce a názvy dusičnanů, síranů, uhličitanů,…. • názvosloví solí

• redoxní reakceCH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

• rozezná redoxní reakce, vysvětlí princip výroby kovů
• výroba kovů

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 

• zapíše chemický děj na elektrodách při elektrolýze • elektrolýza



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

242

Chemie 9. ročník

a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí
CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

• vysvětlí proces koroze • koroze

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

• vysvětlí pojem termická reakce • termické reakce

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

• objasní vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách • organické sloučeniny a uhlovodíky

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

• charakterizuje organické sloučeniny • organické sloučeniny a uhlovodíky

• zdroje energieCH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

• porovná výhřevnost fosilních a vyráběných paliv
• paliva

• zdroje energieCH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

• uvede základní frakce destilace ropy
• chemický průmysl

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

• charakterizuje základní skupiny uhlovodíků • organické sloučeniny a uhlovodíky

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

• dokáže použít obecný princip názvosloví derivátů při 
psaní a čtení vzorců

• deriváty uhlovodíků, přírodní látky

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede • charakterizuje kyslíkaté deriváty, aminokyseliny • deriváty uhlovodíků, přírodní látky
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jejich zdroje, vlastnosti a použití
CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

• dokáže vysvětlit pojem polymerace, makromolekula • chemický průmysl

• chemický průmyslCH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

• uvede vlastnosti plastů a syntetických vláken
• chemizace výroby

CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu

• zapíše chemickou rovnicí vznik glukózy při fotosyntéze • lipidy, sacharidy, tuky fotosyntéza, dýchání

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 
sacharidů.
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

• uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitamínů

• lipidy, sacharidy, tuky fotosyntéza, dýchání

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 
sacharidů.

• zná význam biokatalyzátorů pro rostlinný a živočišný 
organismus i průmyslovou výrobu

• významné látky v organismech

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 
sacharidů.

• charakterizuje sacharidy, tuky, bílkoviny • lipidy, sacharidy, tuky fotosyntéza, dýchání

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

• dokáže využít poznatky o chemických výrobcích s 
ohledem na své zdraví

• člověk, životní prostředí, zdraví člověka, nebezpečí 
havárií

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

• objasní základní princip existence živých a neživých 
složek ekosystému

• lipidy, sacharidy, tuky fotosyntéza, dýchání

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 

• uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí

• člověk, životní prostředí, zdraví člověka, nebezpečí 
havárií
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zdraví člověka
• průmyslová hnojiva
• pesticidy

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

• uvede příklady narušení rovnováhy ekosystému.

• člověk, životní prostředí, zdraví člověka, nebezpečí 
havárií

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

• uvědomuje si nebezpečí spojená s konzumací 
návykových látek

• léčiva a návykové látky

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v 
modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek
CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe

• umí zvolit správné jednání v případě havárie s únikem 
nebezpečných látek

• člověk, životní prostředí, zdraví člověka, nebezpečí 
havárií

   

5.13 Přírodopis

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 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Přírodopis jako vyučovací předmět je založen na funkční integraci poznatků z biologických a z dalších 

přírodovědných oborů. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a 
jejich zákonitostech. V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož 
součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i 
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pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vyučovací 
předmět také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického 
uvažování. Přírodopis svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji 
porozumět životu ve všech formách a uvědomit si užitečnost přírodovědných poznatků pro praktický život. 
Žáci tak postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem 
přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na 
stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a 
následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné 
poznání ve prospěch ochrany životního prostředí.

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

- 2 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku

Integrace předmětů • Přírodopis
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- vede žáky k vyhledávání, třídění, porovnávání a propojování informací
- učí žáky správně používat odbornou terminologii
- používá vhodné učební pomůcky (atlasy, encyklopedie, audiovizuální techniku)
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
- učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná 
fakta
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- zaměřuje se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků
- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
- umožňuje presentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na 
hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku

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

Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
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Název předmětu Přírodopis
- využívá skupinového vyučování ke spolupráci žáků při řešení problémů
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům se specifickými poruchami učení
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního 
zdraví i zdraví svých blízkých
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- vede žáky k dodržování bezpečnostní a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a 
přírodninami
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života
P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů
P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy
P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na člověka - má základní vědomosti o přírodě 
a přírodních dějích - pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka
BIOLOGIE HUB
P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků
P-9-2-03p pozná lišejníky
BIOLOGIE ROSTLIN
P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin
P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití
P-9-3-03p uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování
P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
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Název předmětu Přírodopis
P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce
P-9-4-03p odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní 
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy - využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů k zajišťování jejich životních 
potřeb
BIOLOGIE ČLOVĚKA
P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce
P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka
P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince
P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci při poranění
NEŽIVÁ PŘÍRODA
P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země
P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny
P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů
P-9-6-04p rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik
P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi
ZÁKLADY EKOLOGIE
P-9-7-01p uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého ekosystému
P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech
P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky
P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu
P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody

  

Přírodopis 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, • získá základní vědomosti o Zemi – vznik Země a • vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho 
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Přírodopis 6. ročník

orientuje se v daném přehledu vývoje organismů přírodní procesy na Zemi význam-výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, 
reakce na podněty

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života

• popíše jednotlivé vrstvy Země • Země-vznik a stavba

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů

• rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a 
mnohobuněčnými organismy

• základní struktura života, buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné 
a mnohobuněčné

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek

• orientuje se v přehledu vývoje organismů • význam a zásady třídění organismů

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

• viry a bakterie-výskyt, význam a praktické využití

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

• houby s plodnicemi, stavba, výskyt, význam, zásady 
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích

• lišejníky - stavba, symbióza, výskyt a význam

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků

• rozliší jednotlivé skupiny organismů a zná, popíše 
hlavní zástupce virů, bakterií, hub a lišejníků

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

• vysvětlí základní pojmy z genetiky význam genetiky 
pro život

• dědičnost a proměnlivost organismů, podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

• vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím, 
potravní řetězce, rovnováha v ekosystému
• jednoduché rozčleňování rostlin a živočichůP-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 

– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému

• uvede příklady výskytu bezobratlých v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

• chráněná území

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

• vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím, 
potravní řetězce, rovnováha v ekosystému

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 

• uvede kladný a záporný vliv člověka a vybraných 
organismů na životní prostředí a objasní důsledky

• jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů
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základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody • chráněná území
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody
P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody

• pojmenuje části mikroskopu, zhotoví preparát, na 
základě pozorování popíše organismus

• pozorování lupou a mikroskopem

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

• pozná, popíše a porovná vnější a vnitřní stavbu 
vybraných druhů prvoků a bezobratlých

• vývoj, vývin a systém živočichů- významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů-prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci a 
členovci)

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

• umí je zařadit do systémů a zná jejich význam pro 
přírodu i člověka

• vývoj, vývin a systém živočichů- významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů-prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci a 
členovci)
• rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky 
a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, živočišná společenstva

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy

• rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných lidských 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

• projevy chování prvoků a bezobratlých
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Žáci vyjmenují základní podmínky života a zhodnotí jejich význam pro organismy.
  

Přírodopis 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

• porovná základní vnější a vnitřních stavbu vybraných 
strunatců a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů

• vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci)

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

• zařazuje strunatce do hlavních taxonomických skupin • vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci)

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní • zná jejich ekologii, význam a rozšíření • rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky 
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projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy

• uplatňuje bezpečnost ve styku se strunatci • projevy chování živočichů

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku

• popíše stavbu a funkce jednotlivých částí rostlinného 
těla

• anatomie a morfologie rostlin - stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, 
list, květ, semeno, plod)

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

• popíše základní děje v rostlinném těle • fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu a rozmnožování

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

• orientuje se v hlavních užitkových rostlinách • systém rostlin - poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných 
rostlin, jejich vývoj a využití hospodářsky významných 
zástupců

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

• zná přínos rostlin pro člověka • význam rostlin a jejich ochrana

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

• určuje základní druhy rostlin podle atlasů a klíčů • systém rostlin - poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných 
rostlin, jejich vývoj a využití hospodářsky významných 
zástupců

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí

• chápe význam rostlin pro život na Zemi, jejich rozšíření 
a vztahy mezi nimi a ostatními organismy

• význam rostlin a jejich ochrana

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
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Žáci zařadí rostliny a živočichy do ekosystémů a popíší jejich vzájemné vztahy.
  

Přírodopis 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

• porovná základní vnější a vnitřních stavbu vybraných 
savců a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů

• vývoj, vývin a systém savců - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - savci

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

• zařazuje savce do hlavních taxonomických skupin • vývoj, vývin a systém savců - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - savci

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

• zná jejich ekologii, význam a rozšíření • rozšíření, význam a ochrana savců - hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy

• uplatňuje bezpečnost ve styku se savci • projevy chování savců

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

• zná stavbu a funkce jednotlivých částí lidského těla • anatomie a fyziologie-stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy (opěrná 
pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a 
rozmnožovací, řídící), vyšší nervová činnost, hygiena 
duševní činnosti

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

• orientuje se a chápe vývoj, vývin a rozmnožování 
člověka

• fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování 
člověka

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla

• prakticky uplatňuje zásady první pomoci • nemoci, úrazy a prevence - příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; 
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života

• chápe význam životního stylu na zdraví člověka • nemoci, úrazy a prevence - příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; 
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie
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Přírodopis 8. ročník

• životní styl - pozitivní a negativní dopad prostředí a 
životního stylu na zdraví člověka

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

• dědičnost a proměnlivost organismů, podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 
a příklady vlivu prostředí na utváření organismů

• vysvětlí základní pojmy z genetiky, význam genetiky 
pro život

• významní biologové a jejich objevy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Žáci se seznamují se stavbou lidského těla a péči o své zdraví.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

Žáci rozliší základní lidské rasy, seznámí se s jejich etnickým původem a s problematikou rasismu.
  

Přírodopis 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

• umí se orientovat v základních pojmech mineralogie, 
petrologie, pedologie, geologie

• nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, kvalitativní 
třídění, praktický význam a využití zástupců, určování 
jejich vzorků, principy krystalografie

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

• chápe koloběh látek na Zemi a využití přírodních 
zdrojů

• vnější a vnitřní geologické procesy-příčiny a důsledky

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě

• provádí jednoduchá pozorování neživé přírody • půdy - složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu 
rostlin, její hospodářský význam pro společnost, 
nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a 
příklady rekultivace

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

• aplikuje praktické metody poznávání přírody • populace, společenstva, přirozené a umělé 
ekosystémy

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému

• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody

• ochrana přírody a životního prostředí, globální 
problémy a jejich řešení

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle • orientuje se v geologické mapě ČR • vývoj zemské kůry a organismů na Zemi, geologické 
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Přírodopis 9. ročník

změny, vznik života, výskyt typických organismů a 
jejich přizpůsobování prostředí

charakteristických znaků

• geologický vývoj a stavba území ČR- Český masív, 
Karpaty

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

• určuje, popisuje a rozlišuje základní minerály, horniny 
a zkameněliny

• nerosty a horniny - vznik, vlastnosti, kvalitativní 
třídění, praktický význam a využití zástupců, určování 
jejich vzorků, principy krystalografie

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému

• zná význam neživé přírody pro člověka • ochrana přírody a životního prostředí, globální 
problémy a jejich řešení

• podnebí a počasí ve vztahu k životu - význam vody a 
teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírody a 
přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší 
pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických 
změn na živé organismy a na člověka

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

• charakterizuje mimořádné události vyvolané výkyvy 
počasí a dalšími přírodními jevy a základní způsoby 
ochrany (individuální, kolektivní)

• mimořádné události způsobené přírodními vlivy - 
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové 
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v 
ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí) a ochrana před nimi

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života

• získá základní vědomosti o Zemi – vznik Země a 
přírodní procesy na Zemi

• Země - vznik a stavba

   

5.14 Zeměpis

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 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Zeměpis jako vyučovací předmět je zaměřen na poznávání života na Zemi jako systému, kde jsou vzájemně 

propojeny složky přírodní a společenskovědní. Umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních 
podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území států, kontinentů a 
celém světě. Žáci poznávají složitost a mnohotvárnost světa na všech úrovních – přírodní, ekologické, 
společenské, hospodářské, politické, kulturní, historické, informační…Vzdělávací předmět významně 
podporuje vytváření otevřeného myšlení, toleranci a objektivitu v pohledu na svět a život v něm. Charakter 
výuky umožňuje žákům aplikovat poznatky a zkušenosti v praktickém životě, dává jim základ pro lepší 
pochopení a využívání současných technologií.

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

Časová dotace:
- 2 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie
- motivuje k učení – vytváří situace, v nichž má žák radost z učení
- používá vhodné učební pomůcky (encyklopedie, atlasy, tematické časopisy), audiovizuální techniku, 
výpočetní techniku
- vede žáky k systematickému vyhledávání, třídění a ukládání informací
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další řešení, podporuje 
týmovou spolupráci při řešení problémů
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů (vede žáky k plánování postupů)
- klade důraz na analýzu získaných informací, porovnání jevů, zjištění shod a odlišností, třídění podle 
hledisek, zobecnění

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

Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
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Název předmětu Zeměpis
- vede žáky ke správné a výstižné formulaci svých názorů
- vede žáky ke spolupráci s ostatními, tak aby respektovali názor druhých, uměli naslouchat
- zaměřuje se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce
- zařazuje diskusní besedy
- nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
Kompetence sociální a personální:

Kompetence sociální a personální
- vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují – skupinové práce
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vede žáky k sebekontrole a sebekritice
- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům (rozšiřující úkoly), ale i k žákům se specifickými 
poruchami učení
- posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj
- vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vede žáky k diskusi
- vede žáky k vzájemnému naslouchání si
- respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka
- podporuje u žáků zájem o dění u nás i ve světě
- vede žáky k uvědomění si svých práv a povinností
- respektuje, chrání a oceňuje kulturní a přírodní dědictví světa
- netoleruje sociálně patologické projevy (drogy, šikana, kriminalita, projevy rasismu a nacionalismu, 
hrubost, vulgárnost…)
- podporuje u žáků zájem o ekologické souvislosti a environmentální problémy
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- učitel vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně provedenou práci pochválí
- vede k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků
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Název předmětu Zeměpis
- rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
- napomáhání při cestě ke správnému řešení

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii
Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, 
vyjádří, co mu prospívá a škodí
PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země
Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a 
na lidskou společnost
Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu
REGIONY SVĚTA
Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány
Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států
SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel - vyhledá na 
mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí
ČESKÁ REPUBLIKA
Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy
Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu
Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy
Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost
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Název předmětu Zeměpis
Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské poměry, 
přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

  

Zeměpis 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy

• popíše postavení planety Země ve vesmíru • vesmír a Sluneční soustava

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy

• charakterizuje další vesmírná tělesa a srovná je s 
planetou Zemí

• vesmír a Sluneční soustava

• tvar a rozměry Země
• pohyby planety Země

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů

• popíše tvar a základní pohyby planety Země

• globus
• tvar a rozměry ZeměZ-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 

planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů

• objasní střídání dne a noci, ročních období, různou 
délku dne a noci v průběhu roku, časová pásma • pohyby planety Země

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy

• zná fáze Měsíce • Měsíc

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy

• vysvětlí vliv pohybu Měsíce • Měsíc

• globus
• zeměpisná síť

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

• používá zeměpisné souřadnice k určování polohy

• časová pásma
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní • definuje, co je to mapa a popíše, jak mapa vzniká • mapa
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Zeměpis 6. ročník

geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

• vznik mapy

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

• rozlišuje mapou a plán • mapa

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

• druhy map

• práce s mapouZ-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině

• používá různé druhy map a mapové portály jako zdroj 
informací

• práce s atlasem

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

• kompozice mapy (měřítko, legenda,…)

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině

• kartografické znaky

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

• rozumí vybraným kartografickým znakům (bodové, 
liniové, plošné) a barvám v mapách a používá 
kartografickou terminologii

• obsah map

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

• mapa

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině

• čte mapu s porozuměním

• kompozice mapy (měřítko, legenda,…)
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Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu

• kartografické znaky

• obsah mapZ-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny • druhy map
Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině

• kompozice mapy (měřítko, legenda,…)

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu

• práce s mapou

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

• určuje v terénu a mapě světové strany

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

• k orientaci v terénu používá mapu a buzolu • práce s mapou

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

• rozumí měřítku mapy a plánů • kompozice mapy (měřítko, legenda,…)

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• mapa

• kompozice mapy (měřítko, legenda,…)
• kartografické znaky

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

• vytvoří jednoduchý plánek

• obsah map
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• vznik mapy
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

• popíše stavbu Země • stavba Země

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

• vnitřní (endogenní) a vnější (exogenní) procesy

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

• vznik pohoří

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

• uvede vnitřní a vnější činitele utvářející zemský 
povrch, uvědomuje si jejich vliv na přírodu a lidskou 
společnost

• zemětřesení a sopečná činnost

• vnitřní (endogenní) a vnější (exogenní) procesyZ-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

• pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
• vznik pohoří

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

• prohloubí své znalosti o rozložení vody na Zemi • hydrosféra

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

• zná složení půdy a půdotvorné činitele • pedosféra

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

• rozlišuje podnebí a počasí • atmosféra

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 

• má představu o vlivu teploty a tlaku vzduchu na jeho 
proudění

• atmosféra
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rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

• atmosféra

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

• rozumí globální cirkulaci vzduchu

• globální cirkulace atmosféry

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

• atmosféra

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

• klimatická pásma a oblasti

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

• vymezí klimatická (podnebná) pásma a oblasti, popíše 
jejich klimatické poměry

• základní klimatotvorné faktory

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

• klimatická pásma a oblasti

• základní klimatotvorné faktoryZ-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

• propojí klasifikaci klimatu s přírodními krajinami

• přírodní krajiny světa (tropický deštný les, savana, 
pouště, …)

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

• charakterizuje jednotlivé přírodní krajiny • přírodní krajiny světa (tropický deštný les, savana, 
pouště, …)
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Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

• popíše změnu přírodních podmínek s nadmořskou 
výškou a její vliv na rostliny a živočichy (vegetační 
stupňovitost)

• výšková stupňovitost

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 

• hodnotí vliv člověka na krajinu • antropogenní činnost
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životní prostředí
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

• rozlišuje přírodní a kulturní krajinu • antropogenní činnost

  

Zeměpis 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa

• regiony: Afrika, Austrálie, Oceánie

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

• lokalizuje na glóbu a v mapách kontinenty, světadíly, 
oceány, makroregiony a vybrané státy světa

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Afrika, Austrálie, Oceánie

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 

• pojmenuje a vyhledá v mapách významné prvky 
horizontální a vertikální členitosti regionů

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo
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(modelových) států
Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Afrika, Austrálie, Oceánie

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo
• socioekonomické charakteristiky: obyvatelstvo, 
historie, hospodářství, ochrana ŽP, politické 
uspořádání, cestovní ruch

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• hodnotí a porovnává vybrané regiony dle 
fyzickogeografických a socioekonomických 
charakteristik

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Afrika, Austrálie, Oceánie

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo
• socioekonomické charakteristiky: obyvatelstvo, 
historie, hospodářství, ochrana ŽP, politické 
uspořádání, cestovní ruch

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• v regionech si uvědomuje vazby mezi 
fyzickogeografickou a socioekonomickou sférou

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
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hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Afrika, Austrálie, Oceánie

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo

• socioekonomické charakteristiky: obyvatelstvo, 
historie, hospodářství, ochrana ŽP, politické 
uspořádání, cestovní ruch

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

• zná zásadní historické a politické milníky vývoje 
regionu

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Afrika, Austrálie, Oceánie

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• určí přírodní a společenská rizika pro obyvatele a ŽP 
daného regionu

• poloha, rozloha, členitost pobřeží
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Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

• regiony: Afrika, Austrálie, Oceánie

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo
• socioekonomické charakteristiky: obyvatelstvo, 
historie, hospodářství, ochrana ŽP, politické 
uspořádání, cestovní ruch

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• vytváří reálný obraz vybraného regionu na základě 
grafů, diagramů, statistických a jiných informačních 
zdrojů

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

• světový oceán: Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický 
oceán, Severní ledový oceán, Jižní oceán

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• vyhledá na glóbu a v mapách jednotlivé oceány a určí 
jejich geografickou polohu

• poloha, rozloha, členitost mořského dna
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Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• světový oceán: Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický 
oceán, Severní ledový oceán, Jižní oceán

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

• poloha, rozloha, členitost mořského dna

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• porovná oceány podle určitých srovnávacích kritérií

• hospodářské využití oceánů

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• světový oceán: Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický 
oceán, Severní ledový oceán, Jižní oceán

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• vliv oceánu na ŽP

• hospodářské využití oceánůZ-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

• posoudí hospodářský význam světového oceánu a 
jeho globální význam pro životní prostředí

• ekologické problémy oceánů

• poloha, rozloha, členitost pobřežíZ-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

• vyhledá na glóbu a v mapách Arktickou a Antarktickou 
oblast, určí její geografickou polohu • polární oblasti: Arktida, Antarktida

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 

• popíše zásadní společné znaky a odlišnosti Arktidy a 
Antarktidy

• polární oblasti: Arktida, Antarktida
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pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• přírodní krajiny, rostlinstvo, živočišstvo, vliv oceánu 
na život na pevnině
• nerostné bohatství
• polární expedice

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států • využití Antarktidy

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

• vysvětlí vliv zeměpisné polohy polárních oblastí na 
podnebí

• přírodní krajiny, rostlinstvo, živočišstvo, vliv oceánu 
na život na pevnině

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 

• zhodnotí podnebí a přírodní poměry v polárních 
oblastech a jejich vliv na život

• přírodní krajiny, rostlinstvo, živočišstvo, vliv oceánu 
na život na pevnině
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(modelových) států
Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich
Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• polární expedice

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

• popíše vědecké a národní aktivity v polárních 
oblastech, odůvodní jejich význam a užitek

• využití Antarktidy

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Afrika, Austrálie, Oceánie

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

• socioekonomické charakteristiky: obyvatelstvo, 
historie, hospodářství, ochrana ŽP, politické 
uspořádání, cestovní ruch

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

• v regionech uvádí příklady politických napětí a 
konfliktů majících vliv na vývoj této oblasti a na 
celosvětový politický vývoj

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa

• regiony: Amerika, Asie, Evropa

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

• lokalizuje na glóbu a v mapách kontinenty, světadíly, 
oceány, makroregiony a vybrané státy světa

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Amerika, Asie, Evropa

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• pojmenuje a vyhledá v mapách významné prvky 
horizontální a vertikální členitosti regionů

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Amerika, Asie, Evropa

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 

• hodnotí a porovnává vybrané regiony dle 
fyzickogeografických a socioekonomických 
charakteristik

• socioekonomické charakteristiky: obyvatelstvo, 
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historie, hospodářství, ochrana ŽP, politické 
uspořádání, cestovní ruch

rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Amerika, Asie, Evropa

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo
• socioekonomické charakteristiky: obyvatelstvo, 
historie, hospodářství, ochrana ŽP, politické 
uspořádání, cestovní ruch

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• v regionech si uvědomuje vazby mezi 
fyzickogeografickou a socioekonomickou sférou

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Amerika, Asie, Evropa

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

• zná zásadní historické a politické milníky vývoje 
regionu

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo
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potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• socioekonomické charakteristiky: obyvatelstvo, 
historie, hospodářství, ochrana ŽP, politické 
uspořádání, cestovní ruch

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Amerika, Asie, Evropa

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

• určí přírodní a společenská rizika pro obyvatele a ŽP 
daného regionu

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

• regiony: Amerika, Asie, Evropa

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 

• vytváří reálný obraz vybraného regionu na základě 
grafů, diagramů, statistických a jiných informačních 
zdrojů

• poloha, rozloha, členitost pobřeží
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vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo
• socioekonomické charakteristiky: obyvatelstvo, 
historie, hospodářství, ochrana ŽP, politické 
uspořádání, cestovní ruch

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu

• regiony: Amerika, Asie, Evropa

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

• poloha, rozloha, členitost pobřeží

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

• socioekonomické charakteristiky: obyvatelstvo, 
historie, hospodářství, ochrana ŽP, politické 
uspořádání, cestovní ruch

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

• v regionech uvádí příklady politických napětí a 
konfliktů majících vliv na vývoj této oblasti a na 
celosvětový politický vývoj

• vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Žáci se prostřednictvím získaných geografických (fyzickogeografických a socioekonomických) poznatků  učí přemýšlet o problematice Evropy a světa v souvislostech.
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

• určí absolutní geografickou polohu ČR, porovná 
rozlohu ČR s vybranými státy světa

• poloha, rozloha, hranice ČR

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

• zná zásadní historické a politické milníky vývoje území 
státu

• vývoj českého území

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

• zná administrativní dělení ČR, vyhledá v mapách 
regiony a kraje

• administrativní člení a sídla

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

• popíše a přiměřeně hodnotí fyzickogeografické 
(přírodní) poměry ČR

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

• charakterizuje strukturu obyvatelstva ČR a vyhledá 
hustě a řídce osídlené oblasti

• struktura a rozmístění obyvatelstva

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 

• charakterizuje sektory a odvětví hospodářství ČR • hospodářství (struktura, zaměření, zaměstnanost, 
lokalizační faktory)
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světovém kontextu
• zemědělství, těžba nerostných surovin, zemědělství
• průmysl: tradiční obory a výrobky, postavení na svět. 
trhu, průmyslové zóny
• služby: cestovní ruch, doprava

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

• udržitelný rozvoj
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu
Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

• uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve světových 
mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích 
a integracích států

• hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a 
světě

• hospodářství (struktura, zaměření, zaměstnanost, 
lokalizační faktory)
• průmysl: tradiční obory a výrobky, postavení na svět. 
trhu, průmyslové zóny
• služby: cestovní ruch, doprava

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

• uvádí rizika a důsledky společenských vlivů na životní 
prostředí ČR

• životní prostředí (NP, CHKO)
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo

• struktura a rozmístění obyvatelstva
• administrativní člení a sídla
• hospodářství (struktura, zaměření, zaměstnanost, 
lokalizační faktory)
• zemědělství, těžba nerostných surovin, zemědělství
• průmysl: tradiční obory a výrobky, postavení na svět. 
trhu, průmyslové zóny

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

• vyhodnotí relativní geografickou polohu ČR v 
evropském a světovém prostoru

• služby: cestovní ruch, doprava
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• hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a 
světě
• životní prostředí (NP, CHKO)
• vývoj českého území
• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo
• struktura a rozmístění obyvatelstva
• administrativní člení a sídla
• hospodářství (struktura, zaměření, zaměstnanost, 
lokalizační faktory)
• zemědělství, těžba nerostných surovin, zemědělství
• průmysl: tradiční obory a výrobky, postavení na svět. 
trhu, průmyslové zóny
• služby: cestovní ruch, doprava

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

• uvědomuje si provázanost fyzickogeografické a 
socioekonomické sféry

• udržitelný rozvoj
• poloha, rozloha, hranice ČR
• fyzickogeografické charakteristiky: geologie, povrch, 
podnebí, vodstvo, přírodní krajiny, rostlinstvo, 
živočišstvo
• struktura a rozmístění obyvatelstva
• administrativní člení a sídla
• hospodářství (struktura, zaměření, zaměstnanost, 
lokalizační faktory)
• zemědělství, těžba nerostných surovin, zemědělství
• průmysl: tradiční obory a výrobky, postavení na svět. 
trhu, průmyslové zóny
• služby: cestovní ruch, doprava
• udržitelný rozvoj

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

• vytváří reálný obraz vybraného regionu na základě 
grafů, diagramů, statistických a jiných informačních 
zdrojů

• hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a 
světě
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• životní prostředí (NP, CHKO)
• vývoj českého území

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

• lokalizuje v mapách kraje, krajská města, významná 
sídla, vybrané místopisné pojmy

• kraje ČR

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

• charakterizuje základní fyzickogeografické a 
socioekonomické poměry jednotlivých krajů ČR

• kraje ČR

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

• určí kulturní a přírodní zajímavosti, další specifika a 
potenciál jednotlivých krajů

• kraje ČR

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy

• lokalizuje místní region podle zvolených kritérií • poloha a vymezení místního regionu

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům

• zařadí místní region do vyšších územních celků • poloha a vymezení místního regionu

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

• přírodní podmínky místního regionu

• historický a kulturní vývoj osídlení a obyvatelstva 
místního regionu
• vliv lidské aktivity na místní krajinu
• nejvýznamnější hospodářské subjekty místního 
regionu a jejich zaměření
• nezaměstnanost, úroveň a dostupnost občanské 
vybavenosti a služeb místního regionu

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům

• uvede typické znaky přírody, osídlení, hospodářství a 
kultury místního regionu

• vazby k okolním regionům a sídlům
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

• vliv lidské aktivity na místní krajinu

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 

• uvede silné a slabé stránky (přírodní, společenské a 
kulturní) místního regionu

• nejvýznamnější hospodářské subjekty místního 
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důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

regionu a jejich zaměření

• nezaměstnanost, úroveň a dostupnost občanské 
vybavenosti a služeb místního regionu
• vazby k okolním regionům a sídlům

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům • limity a možnosti rozvoje a využití místního území 

(regionu)
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

• vazby k okolním regionům a sídlům

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům

• hodnotí možnosti dalšího rozvoje místního regionu

• limity a možnosti rozvoje a využití místního území 
(regionu)

• struktura obyvatelstvaZ-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

• vysvětlí rychlý růst světové populace a její důsledky 
pro společnost • přirozený přírůstek

• přirozený přírůstekZ-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

• uvede příčiny nerovnoměrného rozmístění a růstu 
počtu obyvatel světa • migrace

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

• přirozený přírůstek

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

• vymezí základní pojmy migračního pohybu. Uvede 
důvody migrací v minulosti, hlavní směry migrací v 
současnosti, problémy spojené s migrací

• migrace

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa

• orientuje se ve světových náboženstvích a jejich 
rozmístění

• světová náboženství
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Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

• vysvětlí pojem urbanizace. Zdůvodní výhody a 
nevýhody života ve městech. Rozlišuje sídla podle 
velikosti, funkce, hospodářské vyspělosti států

• sídla: funkce, hierarchie, vývoj, urbanizace, 
suburbanizace, aglomerace

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• dělí hospodářství na sektory a odvětví • sektorová a odvětvová struktura hospodářství

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• seznámí se s klasifikací ekonomických aktivit CZ-NACE • sektorová a odvětvová struktura hospodářství

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• sektorová a odvětvová struktura hospodářství

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

• zemědělství

• těžba nerostných surovin
• průmysl
• služby

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

• vysvětlí vliv přírodních a socioekonomických 
podmínek na specializaci a lokalizaci hospodářských 
(ekonomických) aktivit

• doprava
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

• hodnotí státy dle ekonomických ukazatelů • ukazatelé hospodářského rozvoje (HDP, HNP)

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• uvědomuje si význam zemědělství pro výživu lidstva • zemědělství

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• v závislosti na podnebí, hospodářské vyspělosti a 
politických poměrech rozlišuje různé formy zemědělství

• zemědělství
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Zeměpis 9. ročník

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• vysvětlí pojmy: intenzivní a extenzivní zemědělství, 
rostlinná a živočišná výroba

• zemědělství

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

• uvědomuje si význam nalezišť nerostných surovin na 
ekonomiku a politické postavení státu

• těžba nerostných surovin

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

• zná klasifikaci a způsob dobývání nerostných surovin • těžba nerostných surovin

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

• zhodnotí negativa a pozitiva těžby nerostných surovin • těžba nerostných surovin

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

• v mapě světa lokalizuje naleziště strategických surovin • těžba nerostných surovin

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• zná historický vývoj průmyslové výroby • průmysl

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• charakterizuje vybraná průmyslová odvětví, u kterých 
zná významné oblasti produkce a světové značky

• průmysl
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Zeměpis 9. ročník

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

• lokalizuje na mapě hlavní průmyslové regiony světa • průmysl

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• charakterizuje sektor služeb • služby

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• rozlišuje mezi výrobními a nevýrobními službami, mezi 
službami zajišťovanými státem a službami zajišťovanými 
soukromým sektorem

• služby

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• hodnotí a srovnává význam cestovního ruchu pro 
hospodářství jednotlivých zemí světa

• služby

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

• lokalizuje na mapě hlavní oblasti cestovního ruchu • služby

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

• rozlišuje dopravu podle funkce, charakteru 
komunikace, a podle druhu dopravního prostředku

• doprava

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

• objasní výhody a nevýhody ve využívání jednotlivých 
druhů dopravy

• doprava

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

• vymezí a lokalizuje v mapách hlavní světové dopravní 
tahy, trasy, uzly, letiště, přístavy

• doprava



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

282

Zeměpis 9. ročník

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

• definuje pojem globalizace a vysvětluje ho na 
příkladech

• globalizace

• globalizaceZ-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

• hodnotí pozitiva a negativa globalizace
• život ve vyspělých a rozvojových zemích
• globalizaceZ-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 

států světa na základě podobných a odlišných znaků
• charakterizuje život lidí ve vyspělých a rozvojových 
státech • život ve vyspělých a rozvojových zemích

• globalizaceZ-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

• vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, 
diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení • život ve vyspělých a rozvojových zemích

• mezinárodní spolupráceZ-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

• uvědomuje si význam mezinárodní spolupráce, popíše 
oblasti spolupráce, vyjmenuje a charakterizuje 
nejvýznamnější organizace (OSN, OPEC, OECD, EU)

• mezinárodní organizace

• mezinárodní spolupráceZ-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

• uvede způsob ochrany přírodních a kulturních 
památek ve světě • mezinárodní organizace

• životní prostředí (NP, CHKO)
• přírodní podmínky místního regionu
• historický a kulturní vývoj osídlení a obyvatelstva 
místního regionu

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

• rozlišuje různé využití a funkce krajiny

• vliv lidské aktivity na místní krajinu
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

• uplatňuje zásady bezpečného pohybu a pobytu v 
krajině

• zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

• v modelových situacích uplatňuje zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných událostech

• ochrana života při ohrožení zdraví a života živelními 
pohromami
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5.15 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 1 1 0 0 7
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

  

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Hudební výchova se realizuje ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

Náplň vyučovacího předmětu je rozdělena do čtyř činnostních oblastí:
Vokální činnosti - práce s hlasem, rozvoj mluveného a pěveckého projevu s přihlédnutím k věku žáka
Instrumentální činnosti - teoretické a praktické seznámení s hudebními nástroji a jejich všestranným 
využitím
Hudebně pohybové činnosti - aktivní vnímání hudby pohybem
tanec, dramatizace, improvizace
Poslechové činnosti

-         základní orientace ve světě hudby
-         poznání hudebních vyjadřovacích prostředků a jejich významu
-         vyjádření osobních prožitků při poslechu hudby
-         přehled uměleckých slohů a žánrů s využitím ostatních činností

Výchovně vzdělávací zaměření oboru hudební výchova: rozvoj celkové hudebnosti žáka, aktivní vnímání 
hudby jako důležité součásti života společnosti i jedince, získávání orientace v širokém spektru hudebních 
stylů a žánrů, vytváření vlastního názoru na kvalitu poslouchané hudby a respektování názoru spolužáka a 
seznámení s kulturami různých národů a národností.

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

Časová dotace:
- v 1. – 7. ročníku – 1 hodina týdně

Integrace předmětů • Hudební výchova
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Název předmětu Hudební výchova
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů a nabízí řadu aktivačních
metod
- upozorňuje na učební techniky a strategie, seznámí žáky s dlouhodobými cíli výuky a se způsobem práce v 
hodině vede žáky k vybírání, zpracování porovnávání, shromažďování a třídění informací o hudebních 
nástrojích, uměleckých slozích, skladatelích a interpretech
- vede žáky k experimentování při praktických hudebních činnostech
- umožní žákům posouzení vlastního pokroku a zjištění překážek či problémů v pěveckých činnostech
- vede žáky k získávání pohledu na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa, vnímání uměleckých 
slohů a jednotlivých děl v jejich historickém kontextu
klade důraz na pozitivní motivaci žáka
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- učí žáky vybírat významné sémantické prvky, srovnávat je a hledat spojitost mezi vlastní hudební 
zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem
- vede žáky k vyhledávání vazeb mezi druhy umění a uměleckými žánry
- učí samostatnému a kritickému myšlení při posuzování cizí i vlastní tvorby
- učí k volbě vhodných hudebních vyjadřovacích prostředků
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- učí žáky spolupracovat ve skupině, naslouchat promluvám druhých, porozumět jim
a vhodně na ně reagovat
- učí žáky vést dialog o dojmu z uměleckého díla a vytvářet si přehled o kulturním vývoji minulosti i 
současnosti
vede žáky k seznámení se s hudbou jako s jedním ze způsobů komunikace

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

Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- učitel tvůrčí atmosférou ve výuce posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný vývoj
- vytváří prostor pro osobité projevy žáků, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
- vede žáky ke spolupráci a pozitivního ovlivňování kvality společné práce
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Název předmětu Hudební výchova
- vede žáky k respektování názorů jiných
učí žáky objektivně zhodnotit svoji práci a práci ostatních
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vede žáky k respektování názorů druhých, ohledu na druhé
- učí žáky vážit si druhých
- vede žáky k vytváření si pozitivního postoje k uměleckým dílům, kulturnímu dědictví a tradicím, k toleranci 
jiné evropské i neevropské kultury
- seznamuje žáky s významnými hudebními autory a jejich díly
- podchycuje individuální zájem žáků o kulturní dění
- vede žáky k zapojení se do kulturního dění
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- učitel nabízí dostatek situací k všestrannému rozvoji žáka
- vede žáky k osvojování si hudební techniky a nástrojovou hru

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1. stupeň
1.období
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku - pozorně vnímá jednoduché skladby
2.období
HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy - pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb
- správně hospodaří s dechem při interpretaci písní
- frázování
2. stupeň
HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata
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Název předmětu Hudební výchova
HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně
HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry
- pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu
- rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru
- uvede některá jména hudebních skladatelů a název některého z jejich děl

  

Hudební výchova 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

• osvojuje si dětské popěvky, říkadla, rozpočitadla • vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

• zpívá písně v rozsahu c1 - a1 • vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

• získává správné pěvecké návyky (nasazení tónu, 
dýchání, výslovnost)

• vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu)
• poslechové činnosti – kvality tónů – délka, síla, 
barva, výška
• hudební výrazové prostředky – rytmus, melodie, 
pohyb melodie
• hudební styly a žánry

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

• rozlišuje zvuky a tóny

• hudební formy – malá písňová forma
• vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev, pěvecké 
dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu)
• poslechové činnosti – kvality tónů – délka, síla, 
barva, výška

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

• pozná tóny vysoké, hluboké, dlouhé, krátké, silné a 
slabé

• hudební výrazové prostředky – rytmus, melodie, 
pohyb melodie

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná • rozlišuje druh písní (ukolébavka, tanec, pochod) • hudební styly a žánry
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výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

• hudební formy – malá písňová forma

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• vytleská rytmus • intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v 
dur a moll tóninách, hudební hry (otázka-odpověď)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• pozná píseň podle rytmického úryvku • intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v 
dur a moll tóninách, hudební hry (otázka-odpověď)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• vymýšlí melodie k říkadlům • intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v 
dur a moll tóninách, hudební hry (otázka-odpověď)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• hraje hry na ozvěnu • intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v 
dur a moll tóninách, hudební hry (otázka-odpověď)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• rytmizuje říkadla, popěvky, rozpočitadla • intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v 
dur a moll tóninách, hudební hry (otázka-odpověď)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• napodobuje rytmus • intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v 
dur a moll tóninách, hudební hry (otázka-odpověď)
• instrumentální činnosti – hra na hudební nástrojeHV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 

doprovodné hře
• hraje doprovod hrou na tělo a na nástroje Orffova 
instrumentáře • rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 

improvizace – hudební doprovod
• hudebně pohybové činnosti – taktování ve 2/4,¾,4/4 
taktu,
• pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pohybová improvizace s 
využitím tanečních kroků, pantomima

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

• pochoduje a tančí podle rytmu poslechové skladby

• orientace v prostoru
• hudebně pohybové činnosti – taktování ve 2/4,¾,4/4 
taktu,
• pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pohybová improvizace s 
využitím tanečních kroků, pantomima

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

• zná několik hudebně pohybových her

• orientace v prostoru
• poslechové činnosti – hudba vokální, instrumentální, 
vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

• hudebně pohybové činnosti – taktování ve 2/4,¾,4/4 
taktu,

• interpretace hudby – slovní vyjádření
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• poslechové činnosti – hudba vokální, instrumentální, 
vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

• pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pohybová improvizace s využitím 
tanečních kroků, pantomima • interpretace hudby – slovní vyjádření

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

• orientace v prostoru • pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pohybová improvizace s 
využitím tanečních kroků, pantomima

  

Hudební výchova 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

• zpívá jednoduché popěvky a písně se správnou 
výslovnosti a s jednoduchou dynamikou

• vokální činnosti – pěvecké dovednosti – dýchání, 
výslovnost, hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 
3/4 a 4/4 taktu

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

• podle počátečních úryvků pozná známou píseň • vokální činnosti – pěvecké dovednosti – dýchání, 
výslovnost, hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 
3/4 a 4/4 taktu

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

• pozná rozdíl mezi krátkými a dlouhými tóny • poslechové činnosti – kvality tónů – délka, síla, 
barva, výška

• poslechové činnosti – kvality tónů – délka, síla, 
barva, výška

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

• sluchem pozná, kdy melodie stoupá či klesá

• vokální činnosti – hudební hry (ozvěna, otázka – 
odpověď)

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

• intonuje melodii klesavou a stoupavou • vokální činnosti – hudební hry (ozvěna, otázka – 
odpověď)

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

• určuje charakter písní pochodová • poslechové činnosti – kvality tónů – délka, síla, 
barva, výška

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• vytleská rytmus, doprovází hrou na rytmické nástroje • vokální činnosti – intonace, vokální improvizace – 
rytmizace, melodizace říkadel

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, • melodizuje říkadlo – vytváří svoji vlastní melodii • vokální činnosti – intonace, vokální improvizace – 
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improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem rytmizace, melodizace říkadel
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• pozná píseň v rytmické hádance • vokální činnosti – intonace, vokální improvizace – 
rytmizace, melodizace říkadel

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• využívá hry na tělo jako doprovod k písni • vokální činnosti – intonace, vokální improvizace – 
rytmizace, melodizace říkadel

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

• doprovází píseň na jednoduché hudební nástroje • instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje z 
Orffova instrumentáře – doprovod krátkých témat a 
motivů, jednoduchých písní

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

• hrou na tělo naznačuje rytmus • instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje z 
Orffova instrumentáře – doprovod krátkých témat a 
motivů, jednoduchých písní
• hudebně pohybové činnosti – pohybový doprovod 
znějící hudby
• taneční hry se zpěvem
• orientace v prostoru

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

• dovede správně a v rytmu hudby pochodovat, zpívá a 
tleská doby při pochodu

• pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

• odlišuje hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální

• poslechové činnosti – hudba vokální a 
instrumentální – jednoduché písně a skladbičky, lidský 
hlas a hudební nástroj

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

• pozná tvar hudebních nástrojů a jejich zvuk • poslechové činnosti – hudba vokální a 
instrumentální – jednoduché písně a skladbičky, lidský 
hlas a hudební nástroj

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

• předvádí hru na nástroje • poslechové činnosti – hudba vokální a 
instrumentální – jednoduché písně a skladbičky, lidský 
hlas a hudební nástroj

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

• pozná notovou osnovu, houslový klíč, notu • poslechové činnosti – hudba vokální a 
instrumentální – jednoduché písně a skladbičky, lidský 
hlas a hudební nástroj

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Žák poznává a uplatňuje svoje schopnosti při hudebních improvizacích.
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti (dýchání, výslovnost, dynamicky odlišený 
zpěv, nasazení a tvorba tónu, hlasová hygiena)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

• zpívá písně ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu se správným 
nasazením a tvorbou tónů

• hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 
taktu
• vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti (dýchání, výslovnost, dynamicky odlišený 
zpěv, nasazení a tvorba tónu, hlasová hygiena)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

• provádí správné dýchání při zpěvu

• nota jako grafický znak pro tón
• vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti (dýchání, výslovnost, dynamicky odlišený 
zpěv, nasazení a tvorba tónu, hlasová hygiena)

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

• na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a 
rytmicky přesně

• hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 
taktu

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• rytmizuje a melodizuje texty • vokální činnosti – intonace, vokální improvizace – 
rytmizace, melodizace říkadel a básní

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• rozpozná a taktuje 2/4 a ¾ takt • vokální činnosti – intonace, vokální improvizace – 
rytmizace, melodizace říkadel a básní

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

• zpívá a tleská rytmicky přesně • vokální činnosti – intonace, vokální improvizace – 
rytmizace, melodizace říkadel a básní

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

• doprovází jednoduché skladbičky improvizovanou 
hrou na nástroje Orffova instrumentáře

• instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje z 
Orffova instrumentáře – doprovod krátkých témat a 
motivů, jednoduchých písní a skladeb

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

• určí noty a pomlky čtvrťové v notovém zápisu • instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje z 
Orffova instrumentáře – doprovod krátkých témat a 
motivů, jednoduchých písní a skladeb
• hudebně pohybové činnosti – pohybový doprovod 
znějící hudby
• jednoduché lidové tance,menuet
• pohybové improvizace

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

• pohybově vyjadřuje hudbu písní a různých skladeb

• dvoudobá chůze a tanec, přísuvný krok, průplet
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• hudebně pohybové činnosti – pohybový doprovod 
znějící hudby
• jednoduché lidové tance,menuet

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

• provádí taneční hry se zpěvem

• pohybové improvizace
• hudebně pohybové činnosti – pohybový doprovod 
znějící hudby

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

• reaguje pohybem na hudbu – hudba pochodová

• pohybové improvizace
• hudebně pohybové činnosti – pohybový doprovod 
znějící hudby

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

• vyjádří pohybem melodii vzestupnou a sestupnou

• pohybové improvizace
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

• orientuje se v notovém zápisu písně • hudební výrazové prostředky – tempové a 
dynamické změny v hudebním proudu

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

• rozpozná tóny v v Cdur • hudební výrazové prostředky – tempové a 
dynamické změny v hudebním proudu

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

• vyhledá noty celé, půlové, čtvrťové • hudební výrazové prostředky – tempové a 
dynamické změny v hudebním proudu

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

• rozliší barvu a výšku tónu • poslechové činnosti – kvality tónů – délka, síla, 
barva, výška

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

• rozpozná hudbu instrumentální • poslechové činnosti – hudba vokální a 
instrumentální – jednoduché písně a skladbičky, lidský 
hlas a hudební nástroj

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

• pozná hudební nástroje • poslechové činnosti – hudba vokální a 
instrumentální – jednoduché písně a skladbičky, lidský 
hlas a hudební nástroj

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

• odlišuje hudbu určenou k slavnostním příležitostem 
od hudby populární

• poslechové činnosti – hudba vokální a 
instrumentální – jednoduché písně a skladbičky, lidský 
hlas a hudební nástroj
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti (dýchání, tvoření tónu)

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

• zpívá písně intonačně a rytmicky přesně v jednohlase

• průprava dvojhlasu

• vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti (dýchání, tvoření tónu)

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

• aktivně využívá pěveckých dovedností a rozšiřuje svůj 
hlasový rozsah

• průprava dvojhlasu

• vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti (dýchání, tvoření tónu)

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

• zpívá písně převážně v dur tóninách

• sjednocování hlasového rozsahu c1 – d2

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

• seznámí se s moll. Písněmi • vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti (dýchání, tvoření tónu)

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

• udrží hlas v kánonu • kánon

• poslechové činnosti – hudebně výrazové prostředky
• subjektivní hodnocení hudby

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

• rozlišuje hudebně výrazové prostředky (rytmus a takt, 
melodie a doprovod)

• noty celé, půlové, čtvrťové, osminové, pomlky

• poslechové činnosti – hudebně výrazové prostředkyHV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

• rozezná pohyb melodie a změny ve výrazu (tempo, 
rytmus, síla, • dynamická znaménka

• vokální, instrumentální, hudebně pohybové činnosti 
– intonace, záznam hudby pomocí grafiky

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

• rozezná 2/4, 3/4, 4/4 takt

• základy notového písma
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• vokální, instrumentální, hudebně pohybové činnosti 
– intonace, záznam hudby pomocí grafiky

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

• pozná směr melodie

• základy notového písma

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

• orientuje se v notovém zápisu v rozsahu svého hlasu • základy notového písma

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

• zaznamená píseň pomocí grafického vyjádření • základy notového písma

• vokální, instrumentální, hudebně pohybové činnosti 
– intonace, záznam hudby pomocí grafiky
• základy notového písma

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

• vypracovává notový záznam „svých“ melodií

• realizace písně v celém rozsahu – zpěv, doprovod, 
pohyb

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

• využívá Orffův instrumentář k doprovodu skladeb a 
písní

• vokální a instrumentální činnosti – hra na nástroje z 
Orffova instrumentáře – doprovod lidových písní

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

• využívá hudební nástroje k doprovodné hře • vokální a instrumentální činnosti – hra na nástroje z 
Orffova instrumentáře – doprovod lidových písní

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

• analyzuje stavbu jednoduché lidové písně – dělí ji na 
předvětí a závětí

• poslechové činnosti – malá písňová forma

• instrumentální činnosti – mezihry, předehry a dohry 
s užitím Orffova instrumentáře

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

• využívá Orffův instrumentář k tvorbě jednoduchých 
předeher, meziher, doher

• rozlišování melodie od doprovodu
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

• seznámí se s pravidly tvorby jednoduchého doprovodu • rozpoznávání dvojdílnosti (a, b) a trojdílnosti (a, b, a) 
v hudbě
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• hudebně pohybové činnosti – pohyb a základní 
taneční kroky
• pohybové ztvárnění jednoduchých skladeb

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

• s užitím tanečních kroků ztvárňuje lidovou i umělou 
hudbu

• valčík, polka
• hudebně pohybové činnosti – pohyb a základní 
taneční kroky

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

• pohybově vyjádří změny v toku hudby

• pohybové ztvárnění jednoduchých skladeb
• taktováníHV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

• taktuje jednoduché skladby (na 2 a 3 doby)
• valčík, polka

  

Hudební výchova 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

• zpívá písně v jednohlase • vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

• aktivně využívá pěveckých dovedností a rozšiřuje svůj 
hlasový rozsah

• vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti

• vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

• zpívá písně duri moll tóninách intonačně čistě

• zpěv v dur a moll tóninách

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

• dynamikou odliší charakter písně • vokální činnosti – pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 

• zpívá dvojhlasý a tříhlasý kánon • jednoduchý dvojhlas
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durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

• vokální, instrumentální, hudebně pohybové činnosti 
– intonace, zápis a čtení notového písma

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

• rozezná takty

• realizace písně v celém rozsahu – zpěv, doprovod, 
pohyb

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

• používá notový zápis jako oporu v realizaci skladby • realizace písně v celém rozsahu – zpěv, doprovod, 
pohyb

• vokální a instrumentální činnosti – hra na nástroje z 
Orffova instrumentáře a jiné nástroje

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

• využívá Orffův instrumentář k doprovodu umělých i 
lidových písní

• doprovod lidových a umělých písní

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

• seznámí se s pravidly jednoduchého doprovodu na 
jiné nástroje

• doprovod lidových a umělých písní

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

• vytvoří doprovod písně • doprovod lidových a umělých písní

• poslechové činnosti – velká písňová formaHV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

• analyzuje lidové i umělé písně a jednoduché skladby
• variace
• poslechové činnosti – velká písňová formaHV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 

či skladby
• pozná opakování stejného úseku a rozezná změny v 
toku znějící hudby • variace

• poslechové činnosti – velká písňová forma
• variace

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

• rozpozná hudební formu

• rondo
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

• dovede tvořit jednoduché improvizace podle 
charakteru hudby

• jednoduchá improvizace
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HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

• orientuje se v notovém zápisu, umí určit noty, pomlky • instrumentální činnosti – tvorba doprovodu s 
Orffovými nástroji i dalšími nástroji

• poslechové činnosti – hudebně výrazové prostředkyHV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

• analyzuje takt a rytmus skladby
• subjektivní hodnocení hudby v širším kontextu

• pojmy gradace a kontrastHV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

• používá při poslechu pojmy gradace a kontrast
• subjektivní hodnocení hudby v širším kontextu

• poslechové činnosti – hudebně výrazové prostředkyHV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

• pozná hudbu taneční, pochodovou a další podle typu
• společenské funkce

• poslechové činnosti – hudebně výrazové prostředky
• harmonie
• subjektivní hodnocení hudby v širším kontextu

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

• posuzuje hudbu

• společenské funkce
• hudebně pohybové činnosti – pohyb a základní 
taneční kroky
• pohybové ztvárnění a tanec na lidovou i umělou 
hudbu

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

• s užitím tanečních kroků ztvárňuje lidovou i umělou 
hudbu

• základní taneční kroky
• hudebně pohybové činnosti – pohyb a základní 
taneční kroky
• pohybové ztvárnění a tanec na lidovou i umělou 
hudbu

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

• pohybově vyjádří změny v toku hudby

• základní taneční kroky
• taktování na 2, 3, 4 dobyHV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

• taktuje složitější skladby (na 2, 3, 4 doby)
• změny taktů ve skladbě
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• hudebně pohybové činnosti – pohyb a základní 
taneční kroky

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

• pohybově improvizuje na slyšenou hudbu

• pohybové ztvárnění a tanec na lidovou i umělou 
hudbu

  

Hudební výchova 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
• vokální činnosti - práce s hlasem
• brániční dýchání, zadržení dechu, postavení ramen, 
hlavy, uvolnění těla, úst, představa a nasazení tónu

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

• zná a používá správné pěvecké techniky (nasazení 
tónu, dýchání, vokalizaci, frázování)

• hlasová hygiena
• vokální činnosti – 10 lidových a umělých písníHV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

• seznámí se s lidovým dvojhlasem
• kánon, lidový dvojhlas

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

• uplatňuje dříve osvojené intonační dovednosti v dur a 
moll tóninách

• intonace v terciových postupech v dur

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

• orientuje se v notovém zápisu • pomlka čtvrťová, osminová

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

• provádí jednoduchý rytmický motiv ve 2/4 taktu • vokální činnosti – stupnice C dur, c1-c2

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 

• zná základní hudební pojmy • vokální činnosti – stupnice C dur, c1-c2
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doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů

• doprovází hrou na rytmické nástroje • opakování písní z 1. stupně

• vokální činnosti – duo, trio, kvartetHV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů

• seznamuje se s hudebními nástroji používanými v 
lidové hudbě • lidové kapely, hudební nástroje

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

• tančí jednoduché tance • hudebně pohybové činnosti - mazurka, kankán, 
polka

• kontrast v hudbě, gradace
• pamětné uchování a reprodukce pohybů při tanci

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

• vyjadřuje hudbu taneční improvizací

• pohybové vyjádření hudby (pantomima, 
improvizace)

• poslechové činnosti – soprán, alt, tenor, basHV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

• je seznámen s výrazovými prostředky hudby – 
dynamikou, melodií, rytmem, harmonií a barvou • komorní seskupení, symfonický orchestr

• partitura
• akord a jeho terciová stavba

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

• opakuje a prohlubuje si znalosti o akordu a jeho 
terciové stavbě

• variace, melodie, rytmus, harmonie, dynamika, 
barva

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

• vnímá a prožívá hudbu • poslechové činnosti – píseň a její hudební forma

• poslechové činnosti – píseň a její hudební formaHV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 

• poznává píseň ve všech jejích možných podobách 
(historie, forma) • proměny písně ve staletích
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období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

• poslechové činnosti – hudba na jevišti (opera, 
opereta, muzikál a hudební revue)

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

• rozšiřuje si poznatky o opeře, operetě, muzikálu

• hudba a tanec (balet)
• hudba a slovo (melodram, scénická hudba)HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 

druhy umění
• seznamuje se s možnostmi spojení hudby a slova 
(melodram, scénická hudba) • intonační činnosti – tvorba doprovodů pro hudebně 

dramatické projevy
  

Hudební výchova 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

• pozná své předpoklady pro hudební aktivity • vokální, poslechové, instrumentální a hudebně 
pohybové činnosti – hlasová hygiena, mutace, 
techniky vokálního projevu, ká-zeň, soustředěnost, 
souhra, práce s pomocí učitele, reprodukce tónů, 
taneční kroky, pohybové reakce na změny v proudu 
znějící hudby, hra na hudební nástroje

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

• využívá dispozice hlasu a dechové techniky • vokální, poslechové, instrumentální a hudebně 
pohybové činnosti – hlasová hygiena, mutace, 
techniky vokálního projevu, ká-zeň, soustředěnost, 
souhra, práce s pomocí učitele, reprodukce tónů, 
taneční kroky, pohybové reakce na změny v proudu 
znějící hudby, hra na hudební nástroje

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

• používá rytmické i doprovodné nástroje • vokální, poslechové, instrumentální a hudebně 
pohybové činnosti – hlasová hygiena, mutace, 
techniky vokálního projevu, ká-zeň, soustředěnost, 
souhra, práce s pomocí učitele, reprodukce tónů, 
taneční kroky, pohybové reakce na změny v proudu 
znějící hudby, hra na hudební nástroje

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 

• odlišuje mluvený a pěvecký projev • odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a 
hudby, využívání rytmických zákonitostí při vokálním 
projevu
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rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

• aplikuje zásady hlasové hygieny do běžného života, 
dodržuje je, pozná chyby a snaží se o nápravu

• vokální činnosti – techniky vokálního projevu, jejich 
individuální využití při zpěvu i při společných vokálně 
instrumentálních aktivitách

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

• zautomatizuje si své pěvecké návyky a dovednosti • lidová píseň v regionech, polyfonie a kánon

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého

• zpívá rytmicky přesně v jednohlase, seznámí se s 
lidovým dvojhlasem

• lidová píseň v regionech, polyfonie a kánon

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

• podle poslechu reprodukuje (zpěvem, hrou) tóny i 
jednoduché motivy

• vokální a instrumen-tální činnosti – repro-dukce 
tónů a melodií, notový zápis, taktování, instrumentální 
činnosti v lidové hudbě, intervaly a dur kvin-takord, 
dur a moll akordy, doprovody českých umělých písní

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

• zachycuje rytmus pomocí not, melodii pomocí grafiky, 
zpívá základní intervaly a analyzuje je

• vokální a instrumen-tální činnosti – repro-dukce 
tónů a melodií, notový zápis, taktování, instrumentální 
činnosti v lidové hudbě, intervaly a dur kvin-takord, 
dur a moll akordy, doprovody českých umělých písní

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů

• s využitím všech prostředků (zpěv, instrumenty, 
pohyb) ztvárňuje lidové písně a oblíbené skladby

• vokální, instrumentální, poslechové a pohybové 
činnosti – lidová a uměla hudba, užití výrazových 
prostředků

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů

• užívá výrazové prostředky • vokální, instrumentální, poslechové a pohybové 
činnosti – lidová a uměla hudba, užití výrazových 
prostředků

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 

• pohybově vyjadřuje hudbu s využitím gest, pantomimy 
a tanečních pohybů

• hudebně pohybové činnosti – taktování, pantomima 
a gesta v hudbě, pohybové vy-jádření změn ve výrazu 
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poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

hudby – komplexně

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

• taktuje písně • hudebně pohybové činnosti – taktování, pantomima 
a gesta v hudbě, pohybové vy-jádření změn ve výrazu 
hudby – komplexně

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu

• reaguje na změny výrazových prostředků – komplexně • hudebně pohybové činnosti – taktování, pantomima 
a gesta v hudbě, pohybové vy-jádření změn ve výrazu 
hudby – komplexně

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku

• aktivně poslouchá hudbu a osvojené znalosti užívá k 
posouzení význa-mu hudby

• poslechové činnosti – aktivní poslech hudby, 
hudební výrazové pro-středky – melodie, rytmus, 
tempo, har-monie, dynamika, bar-va, gradace, práce s 
tématem – variace, rondo, druhy hudeb-ních forem, 
proměny hudebních forem v klasické a populární 
hudbě v Čechách a ve světě, význam hudeb-ního díla 
pro člověka, vlastní postoj k posle-chu

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

• rozlišuje jednotlivé hudební formy a orientuje se v 
nich

• poslechové činnosti – jednoduché formy pís-ňové, 
opera, opereta, muzikál, melodram, koncert, sonáta, 
sym-fonie, symfonická bá-seň, skladatelova osobnost, 
česká a svě-tová artificiální a nonartificiální hudba

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami

• pozná dějiny světové a české hudby v oblasti 
artificiální a nonartificální

• poslechové činnosti – jednoduché formy pís-ňové, 
opera, opereta, muzikál, melodram, koncert, sonáta, 
sym-fonie, symfonická bá-seň, skladatelova osobnost, 
česká a svě-tová artificiální a nonartificiální hudba

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

• v rámci dějin české a světové hudby všech stylů 
(klasické i populární hudby) poznává charakteristiky 
stylů a slohů v dalších uměních i v životě společnosti a 
propojuje je se znalostmi o hudbě, posoudí a zhodnotí 
význam všech druhů umění pro člověka

• poslechové činnosti – lidová hudba a folklór, druhy 
písní, pohyb a hudba, nešvary a hudba, dějiny hudby a 
dalších umění – jednotlivé styly a slohy v českých a 
světových dějinách
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Žák využívá svého nadání a individuálních schopností při všech hudebních činnostech a improvizacích.
   

5.16 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

1 1 1 2 2 2 2 2 2 15
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Umění a kultura provází žáky po celou dobu povinné školní docházky. Přispívá ke 

kultivaci osobnosti žáka tím, že dává prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu 
umělecké zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Naplňuje tak přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je 
možné přiblížit žákům výtvarné umění a působit na jejich estetické vnímání. Získané dovednosti mohou 
obohatit život v podobě náplně zájmových činností.

Výtvarná výchova má významný rehabilitační a relaxační charakter. Na žáky působí harmonizující 
prostředí, ve kterém se snižuje jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost, nesoustředěnost a v mnohých 
případech i agresivita. Veřejná prezentace podporuje růst jejich sebevědomí a přispívá k odolnosti vůči 
stresu a trémě. Ve vzdělávacím oboru výtvarná výchova dochází k poznávání prostředků výtvarného jazyka 
a k všestrannému prohlubování senzibility žáka. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, 
tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat emoce, představy, pocity, 
zkušenosti a myšlenky. Dále pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci, zlepšovat jemnou motoriku a 
získávat tak všestranné dovednosti. Obsah výtvarné výchovy napomáhá k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti 
k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci, toleranci a napomáhá 
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utváření postojů a hodnot.

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

Časová dotace:
- 1 hodina týdně v 1. – 3. ročníku
- 2 hodiny týdně ve 4. – 5. ročníku
- 2 hodiny týdně v 6. – 9. ročníku
Formy a metody práce:
- individuální práce, práce ve dvojicích, skupinová práce
- práce v plenéru
- využití různých výtvarných technik (kresba, malba, koláž, keramika, frotáž, modelování)
Místo realizace:
- kmenové třídy, keramická dílna, krajina

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- vede žáky k samostatnému pozorování, vnímání reality a řešení výtvarných problémů
- podněcuje žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření
- upozorňuje na techniky a strategie
- vede žáky k odvozování zákonitostí a jejich porovnávání
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k učení
- vede žáky k samostatnému pozorování, vnímání reality a řešení výtvarných problémů
- podněcuje žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření
- upozorňuje na techniky a strategie
- vede žáky k odvozování zákonitostí a jejich porovnávání
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti
- formuluje cíle hodiny
- rozvíjí řečové dovednosti žáků

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

Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
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- vede žáky ke spolupráci
- podněcuje práci ve dvojici a skupinovou práci
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům
- zařazuje do hodiny problematiku životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- podněcuje práci s různými materiály
- seznamuje žáky s různými technikami
- zadává úkoly vyžadující naplánování a časové rozvržení

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1. stupeň
1.období
VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu
VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, 
tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)
VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen 
výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům
2.období
VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr
VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává 
jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých 
schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného 
života (s dopomocí učitele)
VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a fantazie
VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i 
uměleckého díla
2. stupeň
VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního 
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Název předmětu Výtvarná výchova
tvůrčího záměru
VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 
záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; 
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává 
ho s výsledky ostatních
VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity

  

Výtvarná výchova 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

• vyjadřuje vjemy na základě vlastního prožitku • prvky vizuálně obrazného vyjádření

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

• rozlišuje základní barvy, barevný kontrast, postupně 
se seznamuje s barvami podvojnými a dokáže je vhodně 
použít

• uspořádání objektů do celků

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

• rozlišuje tvary, objekty • vystižení proporcí postavy i předmětů v různém 
prostředí dle schopností žáka

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

• pozoruje přírodu a činnosti lidí, vztah postavy a 
prostředí

• reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 

• rozlišuje a hodnotí tvary, barvy, struktury • reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly
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Výtvarná výchova 1. ročník

uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

• poznává krásy živé i neživé přírody • smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

• prvky vizuálně obrazného vyjádřeníVV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

• dotváří přírodniny na základě představ a zkušeností
• uspořádání objektů do celků

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

• pozoruje tvary různých užitkových předmětů z 
hlediska jejich funkce a materiálu

• uspořádání objektů do celků

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

• sleduje a srovnává tvary předmětů stejného 
charakteru a funkce

• smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

• poznává vlastnosti barev při hře s barvou • prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

• poznává různé druhy linií při hře s linií • typy vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

• rozvíjí cit pro prostor • typy vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

• rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus • přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• aktivně pracuje s ilustrací • osobní postoj v komunikaci

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• seznamuje se s výtvarnou hodnotou, tvarem a 
materiálem hraček

• osobní postoj v komunikaci
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Výtvarná výchova 1. ročník

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• rozvíjí smysl pro krásy přírody • osobní postoj v komunikaci

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• získává vztah k životnímu prostředí • osobní postoj v komunikaci

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• porovnává ilustrace a popisuje obrázky • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• seznamuje se s některými ilustrátory dětských knih • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• citlivě vnímá výtvarná díla • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

  

Výtvarná výchova 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

• vyjadřuje vjemy na základě vlastního prožitku • prvky vizuálně obrazného vyjádření

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

• rozlišuje základní barvy, barevný kontrast, postupně 
se seznamuje s barvami podvojnými a dokáže je vhodně 
použít

• uspořádání objektů do celků

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 

• rozlišuje tvary, objekty • vystižení proporcí postavy i předmětů v různém 
prostředí dle schopností žáka
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Výtvarná výchova 2. ročník

představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

• pozoruje přírodu a činnosti lidí, vztah postavy a 
prostředí

• reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

• rozlišuje a hodnotí tvary, barvy, struktury • smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

• poznává krásy živé i neživé přírody • smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

• dotváří přírodniny na základě představ a zkušeností • prvky vizuálně obrazného vyjádření

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

• pozoruje tvary různých užitkových předmětů z 
hlediska jejich funkce a materiálu

• uspořádání objektů do celků

• prvky vizuálně obrazného vyjádřeníVV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

• sleduje a srovnává tvary předmětů stejného 
charakteru a funkce • smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

• prostředky pro vyjád-ření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
• typy vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

• poznává vlastnosti barev při hře s barvou

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
• prostředky pro vyjád-ření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
• typy vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

• poznává různé druhy linií při hře s linií

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 

• rozvíjí cit pro prostor • prostředky pro vyjád-ření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
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Výtvarná výchova 2. ročník

• typy vizuálně obrazných vyjádřeníporovnává se svojí dosavadní zkušeností
• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
• prostředky pro vyjád-ření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
• typy vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

• rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• aktivně pracuje s ilustrací • osobní postoj v komunikaci

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• seznamuje se s výtvarnou hodnotou, tvarem a 
materiálem hraček

• osobní postoj v komunikaci

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• rozvíjí smysl pro krásy přírody • prostředky pro vyjád-ření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• získává vztah k životnímu prostředí • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• porovnává ilustrace a popisuje obrázky • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• seznamuje se s některými ilustrátory dětských knih • osobní postoj v komunikaci

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřenímVV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• citlivě vnímá výtvarná díla
• komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

  

Výtvarná výchova 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně • vyjadřuje vjemy na základě vlastního prožitku • prvky vizuálně obrazného vyjádření
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Výtvarná výchova 3. ročník

obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

• rozlišuje základní barvy, barevný kontrast, postupně 
se seznamuje s barvami podvojnými a dokáže je vhodně 
použít

• uspořádání objektů do celků

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

• rozlišuje tvary, objekty • vystižení proporcí postavy i předmětů v různém 
prostředí dle schopností žáka

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

• pozoruje přírodu a činnosti lidí, vztah postavy a 
prostředí

• reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

• rozlišuje a hodnotí tvary, barvy, struktury • uspořádání objektů do celků

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

• poznává krásy živé i neživé přírody • smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

• dotváří přírodniny na základě představ a zkušeností • prvky vizuálně obrazného vyjádření

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

• pozoruje tvary různých užitkových předmětů z 
hlediska jejich funkce a materiálu

• uspořádání objektů do celků
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Výtvarná výchova 3. ročník

• prvky vizuálně obrazného vyjádřeníVV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

• sleduje a srovnává tvary předmětů stejného 
charakteru a funkce • smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
• typy vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

• poznává vlastnosti barev při hře s barvou

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
• typy vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

• poznává různé druhy linií při hře s linií

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
• typy vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

• rozvíjí cit pro prostor

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností
• typy vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

• rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• aktivně pracuje s ilustrac • osobní postoj v komunikaci

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• seznamuje se s výtvarnou hodnotou, tvarem a 
materiálem hraček

• osobní postoj v komunikaci

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• rozvíjí smysl pro krásy přírody • prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• získává vztah k životnímu prostředí • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
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VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• porovnává ilustrace a popisuje obrázky • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• seznamuje se s některými ilustrátory dětských knih • osobní postoj v komunikaci

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřenímVV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• citlivě vnímá výtvarná díla
• komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

  

Výtvarná výchova 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

• vyjadřuje vjemy na základě vlastního prožitku • prvky vizuálně obrazného vyjádření

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

• rozlišuje tvary, objekty • vystižení proporcí postavy i předmětů v různém 
prostředí dle schopností žáka

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model
VV-5-1-04 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

• pozoruje přírodu a činnosti lidí, vztah postavy a 
prostředí

• smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 

• rozlišuje a hodnotí tvary, barvy, struktury • uspořádání objektů do celků – uspořádání na 
základě jejich výraznosti a velikosti



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

313

Výtvarná výchova 4. ročník

barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model
VV-5-1-04 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
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

• srovnává tvary různých užitkových předmětů z 
hlediska jejich funkce a materiálu

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad a osobních 
zkušeností

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

• sleduje a srovnává tvary předmětů stejného 
charakteru a funkce

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad a osobních 
zkušeností

VV-5-1-04 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

• poznává krásy živé i neživé přírody • reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly

VV-5-1-05 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 (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

• dotváří přírodniny na základě představ a zkušeností • prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, 
objemy

VV-5-1-05 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 (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

• pozoruje tvary různých užitkových předmětů z 
hlediska jejich funkce a materiálu

• prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, 
objemy

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně • poznává vlastnosti barev při hře s barvou • prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
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obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

fantazie, představ a osobních zkušeností

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

• poznává různé druhy linií při hře s linií • typy vizuálně obrazných vyjádření

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

• rozvíjí cit pro prostor • přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

• rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus • přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• aktivně pracuje s ilustrací • osobní postoj v komunikaci

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• seznamuje se s výtvarnou hodnotou, tvarem a 
materiálem hraček

• osobní postoj v komunikaci

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• rozvíjí smysl pro krásy přírody • osobní postoj v komunikaci

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• získává vztah k životnímu prostředí • osobní postoj v komunikaci

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• porovnává ilustrace a popisuje obrázky • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• seznamuje se s některými ilustrátory dětských knih • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• citlivě vnímá výtvarná díla • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Žáci vnímají sami sebe a výtvarně vyjadřují svůj svět. Orientují se ve svých malířských potřebách, rozvíjí své vnímání, myšlení, cítění, prožívání, fantazii, intuici a invenci. 
Vyjadřují se prostřednictvím vlastní tvorby. V umění hledají vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem.
  

Výtvarná výchova 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

• vyjadřuje vjemy na základě vlastního prožitku • prvky vizuálně obrazného vyjádření

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

• rozlišuje tvary, objekty • vystižení proporcí postavy i předmětů v různém 
prostředí dle schopností žáka

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model
VV-5-1-04 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

• pozoruje přírodu a činnosti lidí, vztah postavy a 
prostředí

• smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 

• rozlišuje a hodnotí tvary, barvy, struktury • uspořádání objektů do celků – uspořádání na 
základě jejich výraznosti a velikosti
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vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

• srovnává tvary různých užitkových předmětů z 
hlediska jejich funkce a materiálu

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad a osobních 
zkušeností

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

• sleduje a srovnává tvary předmětů stejného 
charakteru a funkce

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad a osobních 
zkušeností

VV-5-1-04 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

• poznává krásy živé i neživé přírody • reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly

VV-5-1-05 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 (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

• dotváří přírodniny na základě představ a zkušeností • prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, 
objemy

VV-5-1-05 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 (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)

• pozoruje tvary různých užitkových předmětů z 
hlediska jejich funkce a materiálu

• prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, 
objemy

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

• poznává vlastnosti barev při hře s barvou • prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

• poznává různé druhy linií při hře s linií • typy vizuálně obrazných vyjádření

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně • rozvíjí cit pro prostor • přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením
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obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus • osobní postoj v komunikaci

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• aktivně pracuje s ilustrací • osobní postoj v komunikaci

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• seznamuje se s výtvarnou hodnotou, tvarem a 
materiálem hraček

• osobní postoj v komunikaci

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• rozvíjí smysl pro krásy přírody • osobní postoj v komunikaci

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• získává vztah k životnímu prostředí • osobní postoj v komunikaci

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• porovnává ilustrace a popisuje obrázky • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• seznamuje se s některými ilustrátory dětských knih • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• citlivě vnímá výtvarná díla • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření

  

Výtvarná výchova 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 

• pozná a uplatní výtvarné techniky – malba, kresba, 
grafika, plastika

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
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vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i 
prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 
vlastnosti a vztahy

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• rozliší celek – detail – struktury • linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• na základě prožitků a zkušeností znázorní /lineárně, 
barevnými plochami/ neobvyklé, dramatické přírodní 
procesy

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření
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VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• vnímá a analyzuje základní znaky oblých a hranatých 
předmětů

• uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• vytvoří lineární kompozici jednotlivých objektů a 
lineární barevnou kompozici skupiny oblých a hranatých 
předmětů

• uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• zobrazí lidskou figuru a hlavu – řídí se proporčními 
principy a vztahy

• uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

• reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění 
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe 
ostatních uměleckých druhů (hudebních, 
dramatických)

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

• na základě vnímání a pozorování skutečnosti /zrakem 
a hmatem/ nakreslí tvary a barevně znázorní 
pozorované přírodní objekty

• smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – 
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vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama, výběr, 
kombinace a variace ve vlastní tvorbě

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

• vyjádří dějový celek se vztahem ke konkrétnímu 
prostředí

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad, pocitů, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace 
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku 
vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn, 
výběr, uplatnění a interpretace

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

• vytvoří výtvarnou podobu zážitku na základě osobních 
prožitků, setkání s literárním, filmovým dílem

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad, pocitů, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace 
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku 
vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn, 
výběr, uplatnění a interpretace

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

• vybere a uspořádá obrazové prvky v barevném řešení 
s využitím znalostí o barvě, s vyjádřením prostoru

• typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, 
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, 
reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační 
grafika, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

• vybere a uplatní pro něho vhodné techniky tvorby, 
uvede znaky ilustrace a jmenuje některé ilustrátory s 
přihlédnutím k věku a zájmům žáků

• typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, 
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, 
reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační 
grafika, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

• při vlastní tvorbě vychází ze svých zkušeností, představ 
a myšlenek

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně 
konstruktivní, expresivní), reflexe a vědomé uplatnění 
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé • hledá a volí pro jejich vyjádření nejvhodnější • přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 
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interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

prostředky a postupy jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně 
konstruktivní, expresivní), reflexe a vědomé uplatnění 
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• rozpozná díla malířská, sochařská, architektonická ve 
spojení s dějinami lidstva

• osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování, důvody vzniku od-lišných interpretací 
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených 
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich 
zdůvodňování

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• rozpozná znaky lidového umění a současné užité 
tvorby

• osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování, důvody vzniku od-lišných interpretací 
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených 
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich 
zdůvodňování

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• navštíví s kolektivem galerii nebo výstavu, seznámí se 
s ukázkami prací výtvarných umělců

• komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – 
utváření a uplatnění komunikačního obsahu, 
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s 
respektováním záměru autora, prezentace ve 
veřejném prostoru, mediální prezentace

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• vysvětlí vlastní tvůrčí záměr • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• zhodnotí výsledek vlastní tvůrčí činnosti • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• třídí a hodnotí výsledky běžné i umělecké produkce • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• pozná a uplatní výtvarné techniky – malba, kresba, 
grafika, plastika

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i 
prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 
vlastnosti a vztahy

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• rozliší celek – detail – struktury • linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

• na základě prožitků a zkušeností znázorní /lineárně, 
barevnými plochami/ neobvyklé, dramatické přírodní 
procesy

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření
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VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• vnímá a analyzuje základní znaky oblých a hranatých 
předmětů

• uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• vytvoří lineární kompozici jednotlivých objektů a 
lineární barevnou kompozici skupiny oblých a hranatých 
předmětů

• uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• zobrazí lidskou figuru a hlavu • uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

• na základě vnímání a pozorování skutečnosti /zrakem 
a hmatem/ nakreslí tvary a barevně znázorní 

• reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění 
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některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe 
ostatních uměleckých druhů (hudebních, 
dramatických)

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

pozorované přírodní objekty

• smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – 
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama, výběr, 
kombinace a variace ve vlastní tvorbě

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

• vyjádří dějový celek se vztahem ke konkrétnímu 
prostředí

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad, pocitů, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace 
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku 
vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn, 
výběr, uplatnění a interpretace

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

• vytvoří výtvarnou podobu zážitku na základě osobních 
prožitků, setkání s literárním, filmovým dílem

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad, pocitů, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace 
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku 
vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn, 
výběr, uplatnění a interpretace

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

• vybere a uspořádá obrazové prvky v barevném řešení 
s využitím znalostí o barvě, s vyjádřením prostoru

• typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, 
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, 
reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační 
grafika, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

• vybere a uplatní pro něho vhodné techniky tvorby, 
uvede znaky ilustrace a jmenuje některé ilustrátory s 
přihlédnutím k věku a zájmům žáků

• typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, 
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, 
reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační 
grafika, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 

• při vlastní tvorbě vychází ze svých zkušeností, představ 
a myšlenek

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
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kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů založená na smyslovém vnímání, racionálně 
konstruktivní, expresivní), reflexe a vědomé uplatnění 
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

• hledá a volí pro jejich vyjádření nejvhodnější 
prostředky a postupy

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně 
konstruktivní, expresivní), reflexe a vědomé uplatnění 
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• rozpozná díla malířská, sochařská, architektonická ve 
spojení s dějinami lidstva

• osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování, důvody vzniku od-lišných interpretací 
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených 
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich 
zdůvodňování

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• rozpozná znaky lidového umění a současné užité 
tvorby

• osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování, důvody vzniku od-lišných interpretací 
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených 
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich 
zdůvodňování

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• navštíví s kolektivem galerii nebo výstavu, seznámí se 
s ukázkami prací výtvarných umělců

• komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – 
utváření a uplatnění komunikačního obsahu, 
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s 
respektováním záměru autora, prezentace ve 
veřejném prostoru, mediální prezentace

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• vysvětlí vlastní tvůrčí záměr • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• zhodnotí výsledek vlastní tvůrčí činnosti • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, • třídí a hodnotí výsledky běžné i umělecké produkce • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
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upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti

  

Výtvarná výchova 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• pozná a uplatní výtvarné techniky – malba, kresba, 
grafika, plastika

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i 
prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 
vlastnosti a vztahy

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 

• rozliší celek – detail – struktury • linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření
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představ a fantazie
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• na základě prožitků a zkušeností znázorní /lineárně, 
barevnými plochami/ neobvyklé, dramatické přírodní 
procesy

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• vnímá a analyzuje základní znaky oblých a hranatých 
předmětů

• uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• vytvoří lineární kompozici jednotlivých objektů a 
lineární barevnou kompozici skupiny oblých a hranatých 
předmětů

• uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

• zobrazí lidskou figuru a hlavu • uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
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VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

dynamickém vyjádření

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

• reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění 
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe 
ostatních uměleckých druhů (hudebních, 
dramatických)

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

• na základě vnímání a pozorování skutečnosti /zrakem 
a hmatem/ nakreslí tvary a barevně znázorní 
pozorované přírodní objekty

• smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – 
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama, výběr, 
kombinace a variace ve vlastní tvorbě

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

• vyjádří dějový celek se vztahem ke konkrétnímu 
prostředí

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad, pocitů, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace 
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku 
vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn, 
výběr, uplatnění a interpretace

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

• vytvoří výtvarnou podobu zážitku na základě osobních 
prožitků, setkání s literárním, filmovým dílem

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad, pocitů, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace 
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku 
vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn, 
výběr, uplatnění a interpretace

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

• vybere a uspořádá obrazové prvky v barevném řešení 
s využitím znalostí o barvě, s vyjádřením prostoru

• typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, 
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, 
reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační 
grafika, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 

• vybere a uplatní pro něho vhodné techniky tvorby, 
uvede znaky ilustrace a jmenuje některé ilustrátory s 
přihlédnutím k věku a zájmům žáků

• typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, 
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, 
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zkušeností a prožitků reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační 
grafika, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

• při vlastní tvorbě vychází ze svých zkušeností, představ 
a myšlenek

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně 
konstruktivní, expresivní), reflexe a vědomé uplatnění 
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

• hledá a volí pro jejich vyjádření nejvhodnější 
prostředky a postupy

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně 
konstruktivní, expresivní), reflexe a vědomé uplatnění 
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• rozpozná díla malířská, sochařská, architektonická ve 
spojení s dějinami lidstva

• osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování, důvody vzniku od-lišných interpretací 
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených 
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich 
zdůvodňování

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• rozpozná znaky lidového umění a současné užité 
tvorby

• osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování, důvody vzniku od-lišných interpretací 
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených 
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich 
zdůvodňování

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• navštíví s kolektivem galerii nebo výstavu, seznámí se 
s ukázkami prací výtvarných umělců

• komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – 
utváření a uplatnění komunikačního obsahu, 
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s 
respektováním záměru autora, presentace ve 
veřejném prostoru, mediální prezentace

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• vysvětlí vlastní tvůrčí záměr • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

330

Výtvarná výchova 8. ročník

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• zhodnotí výsledek vlastní tvůrčí činnosti • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• třídí a hodnotí výsledky běžné i umělecké produkce • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti

  

Výtvarná výchova 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• pozná a uplatní výtvarné techniky – malba, kresba, 
grafika, plastika

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i 
prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 
vlastnosti a vztahy

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 

• rozliší celek – detail – struktury • linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
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vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• na základě prožitků a zkušeností znázorní /lineárně, 
barevnými plochami/ neobvyklé, dramatické přírodní 
procesy

• linie, tvary, objemy, světlostní barevné kvality, 
textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• vnímá a analyzuje základní znaky oblých a hranatých 
předmětů

• uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• vytvoří lineární kompozici jednotlivých objektů a 
lineární barevnou kompozici skupiny oblých a hranatých 
předmětů

• uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

332

Výtvarná výchova 9. ročník

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie

• zobrazí lidskou figuru a hlavu • uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

• reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění 
mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe 
ostatních uměleckých druhů (hudebních, 
dramatických)

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření

• na základě vnímání a pozorování skutečnosti /zrakem 
a hmatem/ nakreslí tvary a barevně znázorní 
pozorované přírodní objekty

• smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – 
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama, výběr, 
kombinace a variace ve vlastní tvorbě

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

• vyjádří dějový celek se vztahem ke konkrétnímu 
prostředí

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad, pocitů, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace 
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku 
vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn, 
výběr, uplatnění a interpretace

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu

• vytvoří výtvarnou podobu zážitku na základě osobních 
prožitků, setkání s literárním, filmovým dílem

• prostředky pro vyjádření emocí, nálad, pocitů, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace 
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku 
vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn, 
výběr, uplatnění a interpretace

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

• vybere a uspořádá obrazové prvky v barevném řešení 
s využitím znalostí o barvě, s vyjádřením prostoru

• typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, 
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, 
reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační 
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grafika, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

• vybere a uplatní pro něho vhodné techniky tvorby, 
uvede znaky ilustrace a jmenuje některé ilustrátory s 
přihlédnutím k věku a zájmům žáků

• typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, 
ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, 
reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační 
grafika, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí 
záměry

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

• při vlastní tvorbě vychází ze svých zkušeností, představ 
a myšlenek

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně 
konstruktivní, expresivní), reflexe a vědomé uplatnění 
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

• hledá a volí pro jejich vyjádření nejvhodnější 
prostředky a postupy

• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 
hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně 
konstruktivní, expresivní), reflexe a vědomé uplatnění 
při vlastních tvůrčích činnostech

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• rozpozná díla malířská, sochařská, architektonická ve 
spojení s dějinami lidstva

• osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování, důvody vzniku od-lišných interpretací 
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených 
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich 
zdůvodňování

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• rozpozná znaky lidového umění a současné užité 
tvorby

• osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování, důvody vzniku od-lišných interpretací 
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených 
a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich 
zdůvodňování

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• navštíví s kolektivem galerii nebo výstavu, seznámí se 
s ukázkami prací výtvarných umělců

• komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – 
utváření a uplatnění komunikačního obsahu, 
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s 
respektováním záměru autora, prezentace ve 
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veřejném prostoru, mediální prezentace
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• vysvětlí vlastní tvůrčí záměr • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• zhodnotí výsledek vlastní tvůrčí činnosti • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci

• třídí a hodnotí výsledky běžné i umělecké produkce • proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění, historické, 
sociální a kulturní souvislosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

Přípravné práce v "redakci" školního časopisu - jednoduchá grafická úprava, ilustrace.
   

5.17 Rodinná 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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Povinný

  

Název předmětu Rodinná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky a osobního života žáků s informacemi z dalších 
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zdrojů, dílčí podněty hlouběji objasňuje, zdůvodňuje a dále rozšiřuje. Pomáhá utvářet vztahy žáků ke 
skutečnosti, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života, pozitivní hodnotové 
orientace a žádoucí modely chování. Utváří a rozvíjí způsobilost žáků k správnému výběru povolání, k 
mravně odpovědnému jednání, formuje u žáků vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, 
za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životní prostředí. Otevírá 
cestu k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních hodnot.

Vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a 
fyzické) a učí je být za ně odpovědný. 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. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací 
obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým 
tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, 
partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků a o bezpečí.

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

1 hodina týdně v devátém ročníku

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- vede žáka k osvojení metod efektivního učení
- učí žáka vyhledávat a třídit informace
pomáhá spolu vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- učí vnímat nejrůznější problémové situace (mimořádné, krizové situace) a hledat způsob řešení problémů
- učí žáky kriticky myslet
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- vede žáky ke komunikaci na odpovídající úrovni
- účinně zapojuje žáky do diskuze

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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Kompetence sociální a personální
- vede žáky k podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- učí žáky v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- učí žáky zodpovědně se rozhodnout podle dané situace
- vede žáky k rozhodování se v zájmu podpory a ochrany svého zdraví
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- vede žáky k efektivitě při organizování vlastní práce
- učí žáky využívat ICT pro hledání informací
učí žáky využívat naučené znalosti pro volbu budoucího povolání

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: -žák
VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
VZ-9-1-04p,VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o 
aktivní podporu zdraví
VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a 
zájmy
VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a 
zdravého stravování
VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem
VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a 
provozováním hazardních her
VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy
VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 
neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o 
centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla
VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

• vysvětlí pojmy kamarádství, přátelství, láska • vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, 
partnerské vztahy, manželství a rodičovství

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

• vysvětlí pojem rodina a její význam v současnosti • vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – 
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

• definuje rodinné vztahy • vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – 
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 

• pozná rodinnou krizi a učí se ji zvládat • vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – 
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek
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zdraví
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

• pojmenuje a vysvětlí problémy současné rodiny • vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – 
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

• umí určit rodičovské předpoklady • vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – 
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

• určí znaky rozpadu rodiny • rozpad rodiny

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

• používá zásady slušného chování k opačnému pohlaví • dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a 
společenské změny

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, • vymezí a vysvětlí rizika předčasného a nechráněného • sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví 
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vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

pohlavního styku reprodukční soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální 
zkušenost;promiskuita; problémy těhotenství a 
rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

• chápe význam zdravé výživy • výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný 
režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování 
na zdraví; poruchy příjmu potravy

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

• zná zásady zdravého stravování • výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný 
režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování 
na zdraví; poruchy příjmu potravy

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

• je seznámen s projevy poruchy příjmu potravy a ví, 
kde hledat odbornou pomoc

• vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita 
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
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VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí
VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

• zná principy výživy u sportovců i u nemocných osob • tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní 
režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

• kriticky přistupuje k reklamě na výživu • tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní 
režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

• zná zásady ochrany před přenosnými chorobami • ochrana před přenosnými chorobami, základní cesty 
přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, 
přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a 
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a 
stykem se zvířaty

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

• chápe nebezpečí civilizačních chorob • ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami 
a před úrazy – prevence kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění; preventivní léčebná péče; 
odpovědné chování v situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě), základy první pomoci

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

• zná zásady první pomoci • tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní 
režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 

• pozná projevy stresu a zná preventivní techniky, jak 
stresu předcházet

• stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační 
a regenerační techniky k překonávání únavy, 
stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti
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zdraví v rámci školy a obce
VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

• umí určit důvody vzniku závislosti • auto-destruktivní závislosti psychická onemocnění, 
násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

• vysvětlí principy prevence zneužívání návykových látek • auto-destruktivní závislosti psychická onemocnění, 
násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

• vyhledá střediska, kde je možné najít pomoc pro 
závislé osoby

• skryté formy a stupně individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy 
násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita 
mládeže; komunikace se službami odborné pomoci

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a • vysvětlí pojem doping a důvody zneužívání • auto-destruktivní závislosti psychická onemocnění, 
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psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

dopingových látek násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

• rozpozná základní formy násilí a zneužívání • bezpečné chování a komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

• zná zásady, jak postupovat při šikaně či jiném projevu 
násilí

• bezpečné chování a komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

• uplatňuje zásady bezpečného chování v rizikových 
situacích

• bezpečné chování a komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

• zná postupy v případě dopravní nehody • ochrana člověka za mimořádných událostí – 
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné 
způsoby varování, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné 
události, prevence vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 

• charakterizuje možná nebezpečí vyplývající z běžného 
života i z mimořádných událostí, uvede vhodné způsoby 

• ochrana člověka za mimořádných událostí – 
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné 
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předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

preventivního chování a ochrany způsoby varování, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné 
události, prevence vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

• volí v modelových situacích vhodné způsoby jednání, 
které směřují k adekvátní ochraně

• ochrana člověka za mimořádných událostí – 
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné 
způsoby varování, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné 
události, prevence vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

• rozpozná negativní vliv manipulativní reklamy • manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, 
působení sekt

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

• dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – 
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při 
různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika 
silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky 
silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v 
případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti)
• manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, 
působení sekt

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

• je seznámen se základními složkami zdraví

• celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky 
zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

• ochrana člověka za mimořádných událostí – 
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné 
způsoby varování, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné 
události, prevence vzniku mimořádných událostí

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 

• chápe důležitost vlastního chování při odpovědnosti 
za svoje zdraví

• podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, 
působení na změnu kvality prostředí a chování 
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mimořádných událostí jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora 
zdravého životního stylu, programy podpory zdraví
• sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, 
vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, 
utváření vědomí vlastní identity
• seberegulace a sebeorganizace činností a chování – 
cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů 
a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání 
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 
prosociální chování

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

• chápe nebezpečí zneužívání návykových látek

• psychohygiena v sociální dovednosti pro 
předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při 
problémech

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

• zná základní principy zvládání problémových situací a 
umí vyhledat odbornou pomoc

• mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – 
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru 
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, 
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní 
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad 
vlastního jednání a chování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

Žáci se učí pracovat v různých sociálních skupinách, komunikuje a spolupracuje v týmu.
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5.18 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 3 2 2 2 19
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Tělesná výchova rozvíjí pohybové nadání žáků, vede žáky k pozitivnímu vztahu ke sportovní činnosti a 

pomáhá zvyšovat fyzickou i psychickou zdatnost organismu. Učí žáky aktivně vstupovat do organizace 
svého pohybového režimu a vede k cílevědomému překonávání překážek. Napomáhá k chování, které 
podporuje zdraví a pomáhá pochopit hodnoty zdraví člověka. Upozorňuje na neslučitelnost sportovní etiky 
a zdraví s užíváním drog a jiných návykových látek. Upevňuje v žácích smysl pro týmovou práci, toleranci, 
čestné soupeření a vzájemnou pomoc. Tělesná výchova vede svojí cílenou pohybovou aktivitou ke 
zlepšování osobních výkonů žáka, k jeho pozitivnímu přístupu k přiměřené fyzické zátěži a ukazuje žáku 
souvislosti mezi svým zdravotním stavem a pravidelným tělesným cvičením. Vede žáky k ochraně zdraví 
svého i zdraví ostatních. Učí žáky správně postupovat při řešení některých mimořádných událostí.
Při reprezentaci školy ve sportovních soutěžích dává žákovi pocit sounáležitosti a zodpovědnosti vůči 
ostatním. Pomáhá žákovi zvládat psychickou i fyzickou zátěž, posilovat odvahu a sebevědomí.

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

Časová dotace:
- 2 hodiny týdně od 1. do 5. ročníku
- 3 hodiny týdně v 6. ročníku
- 2 hodiny týdně od 7. do 9. ročníku
Formy a metody práce:
- samostatná, skupinová dvojice a družstva
- hry, soutěže
- cvičení na nářadí a s náčiním, s netradičními pomůckami
Místo realizace:
- tělocvična v budově školy
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Název předmětu Tělesná výchova
- sportovní hala v budově školy
- sportovní areál při škole, který obsahuje ovál 250m, rovnou plochu s umělým povrchem, s brankami na 
házenou a 3 antuková hřiště na tenis vně oválu, rozběžiště a doskočiště na skok daleký, koulařský sektor
poznámka: Výstupy ŠVP jsou rozděleny do dvou celků (6. + 7. a 8 +9. ročník). V každém celku bude obsah 
ŠVP naplňován postupně během dvou ročníků.

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- učitel vede k osvojení základního tělocvičného názvosloví, učí cvičit podle jednoduchého popisu cvičení
- učí orientovat žáky v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích
- učitel umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky.
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reaguje v situaci úrazu žáka
- řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným 
sportovním náčiním a nářadím
- -učitel dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- učitel vede ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
- učitel učí reagovat žáky na základní povely a pokyny a posléze je i žáci vydávají, zorganizují jednoduché 
pohybové soutěže, činnosti jejich varianty
- -učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro 
relevantní komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- učitel vede žáky k jednání v duchu fair – play - dodržování pravidel, označí přestupky, učí respektovat 
opačné pohlaví
- učí zvládat pohybové činnosti ve skupině
- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňuje každému žákovi zažít úspěch

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

Kompetence občanské:
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Název předmětu Tělesná výchova
Kompetence občanské
- učitel se snaží, aby se žáci podíleli na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevovali se 
přiměřenou samostatností a vůlí pro zlepšení své zdatnosti
- učitel vede žáky k uvědomění si vztahu mezi pohybovou činností a zdravím
- učitel zařazuje korektivní cvičení a vede žáky ke kritickému myšlení a k sebehodnocení
- učitel učí žáky být ohleduplní a taktní.
- učitel žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
- učitel vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném 
životě
- učí je užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní
- učitel se snaží naučit žáky spolupracovat při hrách, neprosazovat jen sebe, umět posoudit a udělat to, co 
je nejlepší pro družstvo

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: -žák
1. stupeň
1. období
TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní 
hygienické návyky při pohybových aktivitách
TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti - projevuje kladný postoj k 
motorickému učení a pohybovým aktivitám - zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci 
podle individuálních předpokladů
2.období
TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu
TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností
TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 
pohybové činnosti
TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti
TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play
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Název předmětu Tělesná výchova
- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla
- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po 
ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy
2. stupeň
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností 
základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních lokomocí
TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a 
relaxační techniky k překonání únavy
TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem
TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity
TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného
TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
- chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech
TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA
1.stupeň
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
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Název předmětu Tělesná výchova
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, 
podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
2.stupeň
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení
ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení

  

Tělesná výchova 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

• žák je seznámen s hygienou pohybových činností a 
cvičebního prostředí

• Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• zná vhodné oblečení a obutí pro různý druh 
pohybových aktivit

• Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
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

• zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou

• Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

• žák je seznámen se základními zásadami bezpečného 
pohybu a chování při TV a s pravidly fair play

• Bezpečnost a hygiena v hodinách TV
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Tělesná výchova 1. ročník

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

• žák je seznámen se základními pojmy jednotlivých 
druhů cvičení

• Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy
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

• uvědomuje si správné držení těla • Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

• Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

• zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění

Průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

• dbá na správné dýchání • Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k • cvičí podle rytmu a nápodoby Průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační a 
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Tělesná výchova 1. ročník

osvojované činnosti a její organizaci vyrovnávací 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

• vyjádření melodie, rytmu a hudby pohybem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

Průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací 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

• snaží se o estetické držení těla

• jednoduchý tanec

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
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

• umí vyjádřit jednoduchý rytmus a melodii pohybem Průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

• zvládá jednoduché tanečky založené na taneční chůzi 
a běhu

Průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

• vnímá a prožívá rytmus, tempo a melodii Průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení
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Tělesná výchova 1. ročník

činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• zná některé pohybové hry a jejich základní pravidla Průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

• zvládá základní organizační povely pro realizaci her • Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

Průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• dokáže se spontánně zapojit do pohybových her

• Pohybové hry
Průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• umí ke hře využít tělocvičné náčiní a jiné předměty

• pohybové aktivity s různým netradičním náčiním, hry 
pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti, k 
rozvoji motoriky, kontaktní hry

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

• žák se seznamuje se svalovým napětím a uvolněním 
celého těla a jeho částí

Průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení
• Rytmické a kondiční formy cvičení
Základy gymnastiky

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• dovede pojmenovat základní gymnastické náčiní a 
nářadí

• průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• předvede kotoul vpřed • kotoul vpřed

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• umí překonat lavičku různými způsoby • cvičení na nářadí a s náčiním odpovídajícím velikosti 
a hmotnosti žáka

• cvičení na nářadí a s náčiním odpovídajícím velikosti 
a hmotnosti žáka

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá chůzi na kladince s dopomocí

• rovnováha, obratnost
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• umí jednoduchá cvičení na žebřinách • cvičení na nářadí a s náčiním odpovídajícím velikosti 
a hmotnosti žáka

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zkouší plynulé přeskoky přes švihadlo • cvičení na nářadí a s náčiním odpovídajícím velikosti 
a hmotnosti žáka

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá základní pohyb při šplhu na tyči • cvičení na nářadí a s náčiním odpovídajícím velikosti 
a hmotnosti žáka

Základy atletikyTV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá techniku rychlého běhu
• rychlý běh na 30 – 50m

• polovysoký startTV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá techniku skoku do dálky z místa a krátkého 
rozběhu • skok do dálky z místa a krátkého rozběhu

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá techniku hodu míčkem z místa • hod míčkem z místa

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

• dokáže přihrát míč jednoruč a obouruč Základy míčových a sportovních her

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

• umí zpracovat přihrávku • přihrávky a chytání míče, jednoduché činnosti 
jednotlivce a kolektivu

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

• plní jednoduché herní činnosti v týmu • přihrávky a chytání míče, jednoduché činnosti 
jednotlivce a kolektivu

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 

• respektuje jednoduchá herní pravidla • přihrávky a chytání míče, jednoduché činnosti 
jednotlivce a kolektivu
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pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

Turistika a pobyt v příroděTV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

• chápe dodržování zásad bezpečnosti a správného 
chování k lidem a k přírodě • chování v dopravních prostředcích

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

• respektuje ochranu životního prostředí • ochrana přírody

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

• ujde přiměřenou rychlostí úsek cesty stanovený 
vzhledem k jeho věku

• chůze v terénu

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

• dokáže překonat jednoduché přírodní překážky • překonávání přírodních překážek

  

Tělesná výchova 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• žák je seznámen s hygienou pohybových činností a 
cvičebního prostředí

Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• zná vhodné oblečení a obutí pro různý druh 
pohybových aktivit

Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou

Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k • žák je seznámen se základními zásadami bezpečného Poznatky z TV a sportu
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osvojované činnosti a její organizaci pohybu a chování při TV a s pravidly fair play
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

• správně reaguje na jednoduché povely a signály Poznatky z TV a sportu

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

• dokáže nastoupit do určeného útvaru Poznatky z TV a sportu

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

• žák je seznámen se základními pojmy jednotlivých 
druhů cvičení

Poznatky z TV a sportu

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

• uvědomuje si správné držení těla Průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Rytmické a kondiční formy cvičení

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

• vyjádření melodie, rytmu a hudby pohybem

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

• zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

• dbá na správné dýchání Rytmické a kondiční formy cvičení

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

• cvičí podle rytmu a nápodoby • vyjádření melodie, rytmu a hudby pohybem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• snaží se o základní estetické držení těla • vyjádření melodie, rytmu a hudby pohybem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• umí vyjádřit jednoduchý rytmus a melodii pohybem • vyjádření melodie, rytmu a hudby pohybem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá jednoduché tanečky založené na taneční chůzi 
a běhu

• jednoduchý tanec
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• vnímá a prožívá rytmus, tempo a melodii • jednoduchý tanec

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• předvede jednoduché taneční kroky s hudbou • jednoduchý tanec

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

• zná některé pohybové hry a jejich základní pravidla Pohybové hry

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

• zvládá základní organizační povely pro realizaci her • pohybové aktivity s různým netradičním náčiním, hry 
pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti, k 
rozvoji motoriky, kontaktní hry

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• umí ke hře využít tělocvičné náčiní a jiné předměty • pohybové aktivity s různým netradičním náčiním, hry 
pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti, k 
rozvoji motoriky, kontaktní hry

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

• uvědoměle zlepšuje svoji kondici • pohybové aktivity s různým netradičním náčiním, hry 
pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti, k 
rozvoji motoriky, kontaktní hry

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

• žák se seznamuje se svalovým napětím a uvolněním 
celého těla a jeho částí

• pohybové aktivity s různým netradičním náčiním, hry 
pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti, k 
rozvoji motoriky, kontaktní hry
Základy gymnastikyTV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• dovede pojmenovat základní gymnastické náčiní a 
nářadí • Akrobacie - průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu 

vpřed

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• předvede kotoul vpřed do dřepu • kotoul vpřed
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• průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzadTV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• pokusí se o kotoul vzad
• kotoul vzad

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• umí překonat lavičku různými způsoby • cvičení na nářadí a s náčiním odpovídajícím velikosti 
a hmotnosti žáka

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá chůzi a drobné úkoly na kladince • cvičení na nářadí a s náčiním odpovídajícím velikosti 
a hmotnosti žáka

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• umí jednoduchá cvičení na žebřinách, lezení rovnováha, obratnost

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• dokáže opakovaně předvést dva způsoby přeskoků 
přes švihadlo

rovnováha, obratnost

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• dokáže vyšplhat do přiměřené výšky podle 
individuálních předpokladů

rovnováha, obratnost

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• snaží se zlepšit svůj výkon • skoky na trampolíně

• Základy atletiky
• rychlý běh na 50m
• běh střídavý s chůzí

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá techniku běhu rychlého a vytrvalého

• polovysoký start
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními • zvládá techniku skoku do dálky z místa a krátkého • skok do dálky z rozběhu
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předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

rozběhu

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá techniku hodu míčkem z místa a z chůze • Základy míčových a sportovních her

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• dokáže přihrát míč jednoruč a obouruč v pohybu • přihrávky a chytání míče v pohybu

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• umí zpracovat přihrávku v pohybu • přihrávky a chytání míče v pohybu

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• seznámí se s technikou driblování • dribling

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• plní jednoduché herní činnosti v týmu • základní pravidla vybíjené

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• respektuje jednoduchá herní pravidla • základní pravidla vybíjené

• chování v dopravních prostředcích
• Turistika a pobyt v přírodě

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• chápe dodržování zásad bezpečnosti a správného 
chování k lidem a k přírodě

• chůze v terénu
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• respektuje ochranu životního prostředí • ochrana přírody
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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

• ujde přiměřenou rychlostí úsek cesty stanovený 
vzhledem k jeho věku

• překonávání přírodních překážek

• překonávání přírodních překážekTV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

• dokáže překonat jednoduché přírodní překážky
• Plavání

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 podmínek školy • překonávání přírodních překážek

  

Tělesná výchova 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• žák je seznámen s hygienou pohybových činností a cvi-
čebního prostředí

Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• zná vhodné oblečení a obutí pro různý druh 
pohybových aktivit

Poznatky z TV a sportu

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou

Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• žák je seznámen se základ-ními zásadami bezpečného 
pohybu a chování při TV a s pravidly fair play

Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k • správně reaguje na povely a signály Poznatky z TV a sportu
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osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

• dokáže nastoupit do urče-ného útvaru Poznatky z TV a sportu

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• zná vhodné oblečení a obuv na sport Poznatky z TV a sportu

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

• uvědomuje si různé funkce pohybu a využívá je za 
pomoci učitele

Poznatky z TV a sportu

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zná několik základních cviků z každé osvojované 
oblasti a snaží se o zlep-šení v jejich provedení

Poznatky z TV a sportu

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• uvědomuje si správné držení těla Průpravná, koordi-nační, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění

• Rytmické a kondiční formy cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• dbá na správné dýchání • Rytmické a kondiční formy cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• cvičí podle rytmu a nápo-doby • vyjádření melodie, rytmu a hudby pohybem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• snaží se samostatně o es-tetické držení těla • jednoduchý tanec

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními • umí vyjádřit jednoduchý rytmus a melodii pohybem • jednoduchý tanec
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předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zná názvy některých zá-kladních lidových tanců • jednoduchý tanec

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zná základní tance založené na kroku poskočném a 
přísunném

• jednoduchý tanec

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• vnímá a prožívá rytmus, tempo a melodii • jednoduchý tanec

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

cvičí podle rytmu • vyjádření melodie, rytmu a hudby pohybem

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• zná několik pohybových her a jejich pravidla • Pohybové hry

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• zvládá organizační povely pro realizaci těchto her • pohybové aktivity

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• dokáže se spontánně za-pojit do pohybových her • pohybové aktivity

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• umí ke hře využít tělo-cvičné náčiní a jiné před-měty • pohybové aktivity

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• dokáže využít přírodní prostředí pro pohybové hry • pohybové aktivity

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

• uvědoměle zlepšuje svoji kondici • pohybové aktivity

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou • snaží se při pohybových hrách zapojit a rozvíjet svoji • pohybové aktivity
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činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti fantazii
Základy gymnastikyTV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• předvede kotoul vpřed a vzad a jejich modifikace
akrobacie – kotoul vpřed a vzad

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• předvede stoj na lopatkách stoj na lopatkách

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá průpravná cvičení pro stoj na rukou Základy gymnastiky

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá průpravná cvičení pro odraz z můstku odraz z můstku

překonávání překážekTV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• dokáže překonat různé překážky – kozu, švéd-skou 
bednu • přeskok přes kozu

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• šplhá na tyči do přiměřené výšky podle individuálních 
předpokladů žáka, zdokonaluje techniku šplhu

šplh

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá několik druhů přeskoků přes švihadlo přeskoky přes švihadlo

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• přejde kladinu bez dopo-moci učitele cvičení na kladině
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá různé druhy chůze a obraty na kladince s 
doprovodnými pohyby paží

rovnováha a obratnost

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• nácvik skoků na trampolí-ně z místa • trampolína

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• umí poskytnout základní dopomoc a záchranu při 
cvičení

Základy gymnastiky

• Běžecká abeceda
• rychlý běh na 60m
• běh střídavý s chůzí
• polovysoký start

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá techniku běhu rychlého a vytrvalého

• nízký start na povel
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá techniku skoku do dálky z místa a krátkého 
rozběhu

• skok do dálky z rozběhu

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• umí reagovat na startovní povely Základy atletiky

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• zvládá techniku hodu míčkem z místa a z rozběhu • hod míčkem z místa a rozběhu

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• umí změřit a zapsat výko-ny v osvojovaných disci-
plínách

Základy atletiky

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• přihrává míč jednoruč a obouruč ve stoje i v pohybu • Vybíjená

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• zpracuje přihrávku v pohybu • Miniházená

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových • rozvíjí techniku driblování • minibasketbal
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pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• ovládá a dodržuje základní pravidla her Míčové a sportovní hry

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• spolupracuje s ostatními spolužáky • minifotbal

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• dodržuje pravidla fair play • florbal

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• adekvátně reaguje na přestupek Míčové a sportovní hry

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• chápe dodržování zásad bezpečnosti a správného 
chování k lidem a k přírodě

Turistika a pobyt v přírodě

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• respektuje ochranu životního prostředí • chůze v terénu

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• zvládne přiměřenou rychlostí úsek cesty stanovený 
vzhledem k jeho věku

• překonávání přírodních překážek

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

• dokáže překonat přírodní překážky • překonávání přírodních překážek

• ochrana přírody
• chování v dopravních prostředcích

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

• podle podmínek školy

• Plavání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vzájemné poznávání ve třídě a skupině, péče o dobré vztahy, pomoc a respektování druhých.
  

Tělesná výchova 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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

• žák je seznámen s hygienou pohybových činností a 
cvičebního prostředí

• Bezpečnost a hygiena v hodinách TV
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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

• zná vhodné oblečení a obutí pro různý druh 
pohybových aktivit

• Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou

Poznatky z TV a sportu

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

• žák je seznámen se základními zásadami bezpečného 
pohybu a chování při TV a s pravidly fair play

Poznatky z TV a sportu

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• pozná vhodné oblečení a obuv na sport Poznatky z TV a sportu

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

• dodržuje zásady fair play hry Poznatky z TV a sportu

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

• dokáže zodpovědět otázku důležitosti rozcvičky, 
relaxačních a protahovacích cviků

Pořadová cvičení

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

• ovládá nástup s ostatními do řadu, dvojřadu, zástupu, 
dvojstupu

Průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

• ovládá předváděné cviky učitelem s přesným 
dýcháním při cvičení

Průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

• gymnastika
• akrobacie

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

• nacvičuje skoky na trampolíně s rozběhem

• trampolína
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ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

• předvede kotoul vpřed, vzad • akrobacie

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

• předvede spojení kotoulu vpřed- vzad • akrobacie

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

• provede rozběh a odraz z můstku snožmo, roznožka • přeskok

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

• přejde kladinu bez dopomoci, rovnovážná cvičení, 
obraty

• kladina

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

• vyšplhá 3 m na tyči • šplh

• rytmické a kondiční formy cvičeníTV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

• po předvedení opakuje krok přísunný, poskočný, pře-
• atletika

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

měnný, cval, polkový krok • rytmické a kondiční formy cvičení

• atletikaTV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

• po předvedení opakuje běžeckou abecedu a různá 
odrazová cvičení • běh

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

• na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu • atletika

• atletikaTV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

• skočí do dálky po rozběhu a odrazu jedné nohy, nácvik 
skoku z místa • skok daleký

• atletikaTV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

• seznámení se štafetovou předávkou
• štafetová předávka
• atletikaTV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 

je s předchozími výsledky
• odhodí míček z rozběhu ze správného odhodového 
postoje • hod

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a • procvičuje přihrávky a slalom s míčem • minifotbal
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• minibasketbalsoutěže na úrovni třídy
• florbal

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

• chytá míč do „košíčku“, odhazuje míč jednou rukou, 
přehodí hřiště přihrávkou jednou rukou

• miniházená

• vybíjenáTV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

• používá správné držení míče, předvede základní 
hráčský postoj a obrátku s míčem, přihrává všemi 
způsoby

• miniházená

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

• dribluje • minibasketbal

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

• odehraje míč tahem a příklepem • minibasketbal

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

• nacvičuje HČJ Sportovní hry

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

• ovládá základní pravidla uvedených her Sportovní hry

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

• dodržuje zásady bezpečnosti a správného chování k 
lidem a k přírodě

• Turistika a pobyt v přírodě

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

• respektuje ochranu životního prostředí • Turistika a pobyt v přírodě

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

• překonává jednoduché přírodní překážky • Turistika a pobyt v přírodě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Žák získává dovednosti vztahující se ke zdravému duševnímu a sociálnímu životu. Učí se zvládat stresové situace.
  

Tělesná výchova 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného • žák je seznámen s hygienou pohybových činností a Bezpečnost a hygiena v hodinách TV
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pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

cvičebního prostředí

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

• zná vhodné oblečení a obutí pro různý druh 
pohybových aktivit

Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

• zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou

Poznatky z TV a sportu

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

• žák je seznámen se základními zásadami bezpečného 
pohybu a chování při TV a s pravidly fair play

Poznatky z TV a sportu

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

• pozná vhodné oblečení a obuv na sport Bezpečnost a hygiena v hodinách TV

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

• dodržuje zásady fair play chování Poznatky z TV a sportu

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

• dokáže zodpovědět otázky důležitosti rozcvičky, 
protahovacích a relaxačních cviků

Průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní • s ostatními nastoupí do řadu, dvojřadu, zástupu, Pořadová cvičení
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osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

dvojstupu

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

• umí se orientovat v povelech: pozor, pohov, rozchod Pořadová cvičení

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

• umí předvést 4 posilovací cviky na různé části těla, umí 
předvést dva relaxační cviky

Průpravná, kondiční, kompenzační, relaxační a 
vyrovnávací cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• předvede kotoul vpřed, vzad, spojení kotoulu vpřed a 
vzad, nacvičuje stoj na rukou s dopomocí učitele

Gymnastika

• akrobacieTV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• provede rozběh a odraz z můstku snožmo, předvede 
roznožku přes kozu • přeskok

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• přejde kladinu bez dopomoci, procvičuje obraty a 
jednoduché poskoky

• kladina

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

• zvládá na trampolíně skoky s rozběhem • trampolína

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

• vyšplhá 3 m na tyči • šplh

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní • po předvedení opakuje krok přísunný, poskočný, Rytmické a kondiční formy cvičení
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osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

přeměnný, cval, polkový a valčíkový krok, zatancuje 
mazurku a polku

AtletikaTV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

• předvede běžeckou abecedu, na povely odstartuje z 
polovysokého a nízkého startu, nastaví si startovní blok • běh

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

• skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy, 
procvičuje skok z místa

• skok daleký

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

• nácvik přechodu přes laťku - nůžkami • skok vysoký

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

• odhodí míček z rozběhu ze správného odhodového 
postoje

• hod

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

• procvičuje různé HČJ proběhne různé obměny slalomů 
s míčem

Sportovní hry

Sportovní hry
• minibasketbal

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

• používá správné držení míče, předvede základní 
hráčský postoj a obrátku s míčem, přihrává obouruč i 
jednoruč trčením o zem, dribluje na místě a za pohybu • florbal

• minifotbalTV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

• odehraje míč tahem a příklepem, nácvik střelby na 
branku • miniházená

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

•dodržuje zásady bezpečnosti a správného chování k 
lidem i k přírodě

• Turistika a pobyt v přírodě

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
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

• ujde stanovený úsek cesty vzhledem k věku • Turistika a pobyt v přírodě

  

Tělesná výchova 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

• zdokonaluje běžeckou techniku • atletika
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• technika běhuTV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• zná startovní povely a reaguje na ně při nízkém a 
polovysokém startu

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• seznámí se s terminologií a pravidly atl. disciplín • atletika

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• rozměří si rozběh pro skok daleký/vysoký

• skok daleký a vysoký

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)
• skok daleký a vysoký

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• osvojují si základní techniku atletických disciplín

• hod kriketovým míčkem
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• vrh koulí
• štafetový běh
• překážkový běh

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• při hodu kriketovým míčkem spojí rozběh a odhod

• hod kriketovým míčkem

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• rozvrhne si sily při vytrvalostním běhu dle zadané 
vzdálenosti (<12 min.)

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

• atletikaTV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• usiluje v běhu na 60 m, 600 m (D), 1000 m (H) o 
zlepšení osobního výkonu • běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

• sportovní a pohybové hryTV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• zná zjednodušená pravidla a aplikuje je ve hře
• pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 
sportovních her
• sportovní a pohybové hryTV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
• chápe role v družstvu, udržuje pozitivní náladu v 
družstvu a „týmového ducha“ • pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 

sportovních her
• sportovní a pohybové hryTV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
• dokáže respektovat a dodržovat taktiku hry 
stanovenou učitelem nebo kapitánem týmy • pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 

sportovních her
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

• dle svých možností zvládá základní HČJ a HK, dokáže 
tyto dovednosti uplatnit ve hře, rekreačních činnostech

• sportovní a pohybové hry
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• HČJ, HK a HS vybraných sportovních her (basketbal, 
házená, florbal, fotbal, volejbal, ringo, frisbee, 
badminton)

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• dokáže uznat porážku • sportovní a pohybové hry

• sportovní a pohybové hryTV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

• umí si dle individuálních potřeb vybrat správnou 
výzbroj a výstroj • pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 

sportovních her
• rytmická gym. a cvičení s hudbou
• úpoly

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

• užívá osvojené názvosloví

• gymnastika
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• odrazová a doskoková příprava

• zpevňovací a podporová příprava
• rotační příprava
• akrobacie: kotouly, přemet stranou, stoje
• přeskok: náskok na můstek, skrčka, roznožka
• hrazda: náskok do vzporu, ručkování, přešvih 
skrčmo, svis vzadu vznesmo, výmyk
• kladina: chůze, výskoky
• šplh na tyči a na laně
• cvičení s náčiním: obruč, tyč, švihadlo
• rytmická gym. a cvičení s hudbou
• úpoly

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• dovede se soustředit na správné a přesné provedení 
pohybu, pracuje se svalovým napětím

• gymnastika
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• odrazová a doskoková příprava
• zpevňovací a podporová příprava
• rotační příprava
• akrobacie: kotouly, přemet stranou, stoje
• přeskok: náskok na můstek, skrčka, roznožka
• hrazda: náskok do vzporu, ručkování, přešvih 
skrčmo, svis vzadu vznesmo, výmyk
• kladina: chůze, výskoky
• šplh na tyči a na laně
• cvičení s náčiním: obruč, tyč, švihadlo
• rytmická gym. a cvičení s hudbou
• úpoly

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• dle individuálních předpokladů zvládne osvojované 
pohybové dovednosti: přeskok, cvičení na hrazdě a 
kladině, prvky akrobacie

• gymnastika
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• má představu o správném držení těla • gymnastika

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• pravidla silničního provozu

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• zvládá chůzi v mírném terénu (lesem mimo cesty), 
silničním provozu

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• postaví nouzový přístřešek • turistika a pobyt v přírodě
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TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• pravidla táboření, ochrana přírody

• přežití v přírodě, nouzový přístřešek a ukrýtTV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• zásady bezpečného chování při pohybu v 
přírodě/horském terénu

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• pravidla táboření, ochrana přírody

• přežití v přírodě, nouzový přístřešek a ukrýtTV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• seznámí se s nouzovým zajištěním vody, tepla a jídla

• zásady bezpečného chování při pohybu v 
přírodě/horském terénu

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• seznamuje se s orientací podle mapy

• orientační běh

• atletika
• úpoly
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě
• průpravné cvičení
• kompenzační cvičení

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

• uvědomuje si významu pohybu pro zdraví

• strečink
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• psychomotorika
• relaxační cvičení
• kondiční cvičení
• vyrovnávací cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• úpoly
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě
• průpravné cvičení

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

• kondiční cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě
• průpravné cvičení
• kompenzační cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

• aktivně se vyhýbá činnostem, které by zhoršovaly jeho 
zdravotního oslabení

• vyrovnávací cvičení
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

• chápe význam postupné adaptace organizmu na zátěž 
(rozcvičení) jako prevenci zranění, zařazuje rozcvičení 
před každým pohybovým výkonem

• průpravné cvičení

• atletika
• sportovní a pohybové hry
• úpoly
• gymnastika

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

• naučí se systém (pravidla) rozcvičení, zná cviky na 
rozcvičení jednotlivých partií těle

• průpravné cvičení
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

• kompenzační cvičení

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 

• chápe význam kompenzačních cvičení jako prevenci 
svalových dysbalancí

• strečink
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• relaxační cvičenícílevědomost při korekci zdravotních oslabení
• vyrovnávací cvičení

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• jedná v duchu fair play • olympismus

• atletika
• sportovní a pohybové hry
• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

• spolupracuje při týmových činnostech a soutěžích

• kondiční cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• úpoly
• gymnastika

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

• spolupracuje se spolužáky při nácviku, poskytne 
dopomoc, rozpozná a pokusí se opravit zjevné 
nedostatky v technice prováděné činnosti nebo cviku

• turistika a pobyt v přírodě
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• atletika

• sportovní a pohybové hry
• úpoly
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě
• průpravné cvičení

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• při nácviku pohybových dovedností a rozvoji 
pohybových schopností zjišťuje jejich úroveň a 
uvědomuje si své pohybové možnosti, nepřeceňuje své 
možnosti

• kondiční cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• povzbuzuje ostatní k dosažení lepších výkonů

• olympismus
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako • odmítá drogy, doping a jiné škodlivé látky jako • olympismus
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neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

neslučitelné se sportovní etikou a zdravím

• historie sportuTV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• zná významné současné sportovce u nás a ve světě
• OH, MS, ME, MČR, UEFA, …

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

• atletika

• sportovní a pohybové hry
• gymnastika

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

• změří a zaznamená výsledek hry, výkon v atletické 
disciplíně nebo jiné pohybové činnosti

• kondiční cvičení
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových 
aktivitách, předvídá nebezpečí úrazu

• bezpečnost při pohybových činnostech

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• dodržuje pravidla oblékání a osobní hygieny při 
pohybových aktivitách

• hygiena při pohybových činnostech

  

Tělesná výchova 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

• technika běhuTV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• zdokonaluje běžeckou techniku

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními • zná startovní povely a reaguje na ně při nízkém a • atletika
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předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

polovysokém startu

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• seznámí se s terminologií a pravidly atl. disciplín • atletika

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• rozměří si rozběh pro skok daleký/vysoký

• skok daleký a vysoký

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

• technika běhu
• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)
• skok daleký a vysoký
• hod kriketovým míčkem
• vrh koulí
• štafetový běh

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• osvojují si základní techniku atletických disciplín

• překážkový běh
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

• při hodu kriketovým míčkem spojí rozběh a odhod • atletika
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• hod kriketovým míčkem

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• rozvrhne si sily při vytrvalostním běhu dle zadané 
vzdálenosti (<12 min.)

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

• atletikaTV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• usiluje v běhu na 60 m, 600 m (D), 1000 m (H) o 
zlepšení osobního výkonu • běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

• sportovní a pohybové hryTV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• zná zjednodušená pravidla a aplikuje je ve hře
• pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 
sportovních her
• sportovní a pohybové hryTV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
• chápe role v družstvu, udržuje pozitivní náladu v 
družstvu a „týmového ducha“ • pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 

sportovních her
• sportovní a pohybové hryTV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
• dokáže respektovat a dodržovat taktiku hry 
stanovenou učitelem nebo kapitánem týmy • pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 

sportovních her
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• sportovní a pohybové hry

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• dle svých možností zvládá základní HČJ a HK, dokáže 
tyto dovednosti uplatnit ve hře, rekreačních činnostech

• HČJ, HK a HS vybraných sportovních her (basketbal, 
házená, florbal, fotbal, volejbal, ringo, frisbee, 
badminton)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

381

Tělesná výchova 7. ročník

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• dokáže uznat porážku • sportovní a pohybové hry

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• sportovní a pohybové hry

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

• umí si dle individuálních potřeb vybrat správnou 
výzbroj a výstroj

• pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 
sportovních her

• rytmická gym. a cvičení s hudbou
• úpoly

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

• užívá osvojené názvosloví

• gymnastika
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• odrazová a doskoková příprava

• zpevňovací a podporová příprava
• rotační příprava
• akrobacie: kotouly, přemet stranou, stoje
• přeskok: náskok na můstek, skrčka, roznožka
• hrazda: náskok do vzporu, ručkování, přešvih 
skrčmo, svis vzadu vznesmo, výmyk
• kladina: chůze, výskoky
• šplh na tyči a na laně
• cvičení s náčiním: obruč, tyč, švihadlo
• rytmická gym. a cvičení s hudbou
• úpoly

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• dovede se soustředit na správné a přesné provedení 
pohybu, pracuje se svalovým napětím

• gymnastika
• odrazová a doskoková přípravaTV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
• dle individuálních předpokladů zvládne osvojované 
pohybové dovednosti: přeskok, cvičení na hrazdě a • zpevňovací a podporová příprava
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• rotační příprava
• akrobacie: kotouly, přemet stranou, stoje
• přeskok: náskok na můstek, skrčka, roznožka
• hrazda: náskok do vzporu, ručkování, přešvih 
skrčmo, svis vzadu vznesmo, výmyk
• kladina: chůze, výskoky
• šplh na tyči a na laně
• cvičení s náčiním: obruč, tyč, švihadlo
• rytmická gym. a cvičení s hudbou
• úpoly

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

kladině, prvky akrobacie

• gymnastika
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• má představu o správném držení těla • gymnastika

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• pravidla silničního provozu

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• zvládá chůzi v mírném terénu (lesem mimo cesty), 
silničním provozu

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

• postaví nouzový přístřešek

• pravidla táboření, ochrana přírody
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• přežití v přírodě, nouzový přístřešek a ukrýtTV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• zásady bezpečného chování při pohybu v 
přírodě/horském terénu

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• pravidla táboření, ochrana přírody

• přežití v přírodě, nouzový přístřešek a ukrýtTV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• seznámí se s nouzovým zajištěním vody, tepla a jídla

• zásady bezpečného chování při pohybu v 
přírodě/horském terénu

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• seznamuje se s orientací podle mapy • orientační běh

• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě
• průpravné cvičení
• kompenzační cvičení
• strečink

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

• uvědomuje si významu pohybu pro zdraví

• psychomotorika



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

384

Tělesná výchova 7. ročník

• relaxační cvičení
• kondiční cvičení
• vyrovnávací cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• úpoly
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě
• průpravné cvičení

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

• kondiční cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě
• průpravné cvičení
• kompenzační cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

• aktivně se vyhýbá činnostem, které by zhoršovaly jeho 
zdravotního oslabení

• vyrovnávací cvičení
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

• chápe význam postupné adaptace organizmu na zátěž 
(rozcvičení) jako prevenci zranění, zařazuje rozcvičení 
před každým pohybovým výkonem

• průpravné cvičení

• atletika
• sportovní a pohybové hry
• úpoly
• gymnastika

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

• naučí se systém (pravidla) rozcvičení, zná cviky na 
rozcvičení jednotlivých partií těle

• průpravné cvičení
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

• kompenzační cvičení

• strečinkTV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 

• chápe význam kompenzačních cvičení jako prevenci 
svalových dysbalancí

• relaxační cvičení
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zatěžovanými svaly • vyrovnávací cvičení
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• jedná v duchu fair play • olympismus

• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

• spolupracuje při týmových činnostech a soutěžích

• kondiční cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• úpoly
• gymnastika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• spolupracuje se spolužáky při nácviku, poskytne 
dopomoc, rozpozná a pokusí se opravit zjevné 
nedostatky v technice prováděné činnosti nebo cviku

• turistika a pobyt v přírodě
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• atletika

• sportovní a pohybové hry
• úpoly
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě
• průpravné cvičení

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• při nácviku pohybových dovedností a rozvoji 
pohybových schopností zjišťuje jejich úroveň a 
uvědomuje si své pohybové možnosti, nepřeceňuje své 
možnosti

• kondiční cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• povzbuzuje ostatní k dosažení lepších výkonů

• olympismus
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako • odmítá drogy, doping a jiné škodlivé látky jako • olympismus
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neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

neslučitelné se sportovní etikou a zdravím

• historie sportuTV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• zná významné současné sportovce u nás a ve světě
• OH, MS, ME, MČR, UEFA, …

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

• atletika

• sportovní a pohybové hry
• gymnastika

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

• změří a zaznamená výsledek hry, výkon v atletické 
disciplíně nebo jiné pohybové činnosti

• kondiční cvičení
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových 
aktivitách, předvídá nebezpečí úrazu

• bezpečnost při pohybových činnostech

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• dodržuje pravidla oblékání a osobní hygieny při 
pohybových aktivitách

• hygiena při pohybových činnostech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Žáci kooperují při osvojování pohybových dovedností. Prostřednictvím soutěžení vylepšují své individuální výkony.
  

Tělesná výchova 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 

• zdokonaluje běžeckou techniku, mění běžecký styl dle 
pohyb. činnosti (sportovní a pohyb. hry, přespolní běh, 
atl. disciplíny,…)

• technika běhu
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činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• v roli startéra odstartuje vytrvalostní i sprinterský 
závod

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• užívá terminologii a řídí se dle atletických pravidel • atletika

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• štafetový běh

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

• domluví se se členy štafety na předávce, secvičí 
předávku a odběhne štafetový závod

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

• technika běhu
• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)
• skok daleký a vysoký

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• podle svých schopností zvládá techniku atletických 
disciplín

• hod kriketovým míčkem
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• vrh koulí
• štafetový běh
• překážkový běh

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• při vytrvalostním běhu si dle zadané vzdálenosti (<20 
min.) rozvrhne síly

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• usiluje v běhu na 60 m, 800 m (D), 1500 m (H) o 
zlepšení osobního výkonu

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

• chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné 
sporty

• atletika

• sportovní a pohybové hryTV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• dodržuje v průběhu hry žákovská pravidla
• pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 
sportovních her

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• sportovní a pohybové hry

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 
sportovních her

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 

• v hodině TV zvládne roli rozhodčího
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školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
• sportovní a pohybové hryTV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

• zná terminologii užívanou při sportovních hrách, 
zaznamená výsledky soutěží • pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 

sportovních her
• sportovní a pohybové hryTV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
• dle úrovně dovedností a pohyb. schopností 
jednotlivých hráčů týmů, zvolí týmovou taktiku vedoucí 
k nejlepšímu výsledku

• HČJ, HK a HS vybraných sportovních her (basketbal, 
házená, florbal, fotbal, volejbal, ringo, frisbee, 
badminton)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• sportovní a pohybové hry

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• zdokonalí HČJ, zvládne složitější HK a HS, dokáže tyto 
dovednosti uplatnit ve hře, rekreačních činnostech

• HČJ, HK a HS vybraných sportovních her (basketbal, 
házená, florbal, fotbal, volejbal, ringo, frisbee, 
badminton)

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• dokáže uznat porážku • sportovní a pohybové hry

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• uvědomuje si rizika vzniku úrazu při použití nevhodné, 
poškozené nebo žádné výzbroje a výstroje

• sportovní a pohybové hry

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

• užívá osvojené názvosloví • gymnastika

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• gymnastika

• odrazová a doskoková příprava
• zpevňovací a podporová příprava

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• dovede se soustředit na správné a přesné provedení 
pohybu, pracuje se svalovým napětím

• rotační příprava
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• akrobacie: kotouly, přemet stranou, stoje
• přeskok: skrčka, roznožka
• trampolína: pérování, výskoky s dopomocí, skoky 
přímé
• kruhy: v hupu, svis vznesmo (H)
• hrazda: náskok do vzporu, ručkování, přešvih 
skrčmo, svis vzadu vznesmo a střemhlav, výmyk
• gymnastika
• odrazová a doskoková příprava
• zpevňovací a podporová příprava
• rotační příprava
• akrobacie: kotouly, přemet stranou, stoje
• přeskok: skrčka, roznožka
• trampolína: pérování, výskoky s dopomocí, skoky 
přímé
• kruhy: v hupu, svis vznesmo (H)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• dle individuálních předpokladů zvládne osvojované 
pohybové dovednosti: přeskok, cvičení na hrazdě, 
kladině, trampolíně, kruzích (H) a prvky akrobacie

• hrazda: náskok do vzporu, ručkování, přešvih 
skrčmo, svis vzadu vznesmo a střemhlav, výmyk

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• z osvojených cviků sestaví krátkou sestavu • gymnastika

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• gymnastika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• zvládne základní prvky sebeobrany, uvědomuje si 
následky zneužití bojových umění

• úpoly

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

• upevňuje návyky správného držení těla • gymnastika



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice

391

Tělesná výchova 8. ročník

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• pravidla silničního provozu

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

• naplánuje turistický výlet a potřebné vybavení

• plánování turistické akce

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• turistika a pobyt v přírodě

• plánování turistické akceTV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

• orientuje se podle mapy

• orientační běh

• turistika a pobyt v příroděTV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

• zaznamená a vyhodnotí průběh výletu
• plánování turistické akce
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• turistika a pobyt v přírodě
• zásady bezpečného chování při pohybu v 
přírodě/horském terénu

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• v přírodě zajistí improvizované ošetření poranění a 
sežene lékařskou pomoc

• první pomoc
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

• průpravné cvičení

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

• kompenzační cvičení

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

• relaxační cvičení

• kondiční cvičeníZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

• do svého pohybového režimu pravidelně zařazuje 
tělesná cvičení za konkrétním účelem, tj. rozvoj pohyb. 
schopností, osvojení nebo zdokonalení pohyb 
dovedností, korekci zdravotního oslabení

• vyrovnávací cvičení

• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

• kondiční cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

• z osvojených tělesných cvičení zvolí vhodné ty pro 
rozvoj jednotlivých kondičních schopností (silové, 
rychlostní, vytrvalostní)

• kondiční cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• kompenzační cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

• aktivně se vyhýbá činnostem, které by zhoršovaly jeho 
zdravotního oslabení

• vyrovnávací cvičení
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• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• průpravné cvičení
• kompenzační cvičení
• strečink
• psychomotorika

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

• samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

• relaxační cvičení
• průpravné cvičení
• kompenzační cvičení

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

• je schopen vést rozcvičení a závěrečné protažení svých 
spolužáků

• strečink
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• jedná v duchu fair play • olympismus

• atletika
• sportovní a pohybové hry
• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

• spolupracuje při týmových činnostech a soutěžích

• kondiční cvičení
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• atletika

• sportovní a pohybové hry
• gymnastika

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

• spolupracuje se spolužáky při nácviku, poskytne 
dopomoc, rozpozná a pokusí se opravit zjevné 
nedostatky v technice prováděné činnosti nebo cviku

• turistika a pobyt v přírodě
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• atletika

• sportovní a pohybové hryTV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

• při nácviku pohybových dovedností a rozvoji 
pohybových schopností zjišťuje jejich úroveň a 
uvědomuje si své pohybové možnosti, nepřeceňuje své 
možnosti

• gymnastika
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• turistika a pobyt v přírodě
• průpravné cvičení
• kondiční cvičení

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• bezpečnost při pohybových činnostech
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• povzbuzuje ostatní k dosažení lepších výkonů

• olympismus
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• odmítá drogy, doping a jiné škodlivé látky jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím

• olympismus

• historie sportuTV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• zná významné sportovce naší i světové historie a 
současnosti • OH, MS, ME, MČR, UEFA, …

• historie sportuTV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• zná významné světové a regionální soutěže a 
sportovní události • OH, MS, ME, MČR, UEFA, …

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• atletika

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

• sportovní a pohybové hry

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

• žáci 9. ročníku zorganizují turnaj/soutěž/závod pro 
žáky nižších ročníků ve vybrané pohybové činnosti

• gymnastika

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• dodržuje pravidla oblékání a osobní hygieny při 
pohybových aktivitách

• hygiena při pohybových činnostech
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• zdokonaluje běžeckou techniku, mění běžecký styl dle 
pohyb. činnosti (sportovní a pohyb. hry, přespolní běh, 
atl. disciplíny,…)

• technika běhu

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• v roli startéra odstartuje vytrvalostní i sprinterský 
závod

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• užívá terminologii a řídí se dle atletických pravidel • atletika

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• štafetový běh

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

• domluví se se členy štafety na předávce, secvičí 
předávku a odběhne štafetový závod

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními • podle svých schopností zvládá techniku atletických • atletika
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předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• technika běhu
• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)
• skok daleký a vysoký
• hod kriketovým míčkem
• vrh koulí
• štafetový běh

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

disciplín

• překážkový běh
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• při vytrvalostním běhu si dle zadané vzdálenosti (<20 
min.) rozvrhne síly

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• atletika

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• usiluje v běhu na 60 m, 800 m (D), 1500 m (H) o 
zlepšení osobního výkonu

• běhy 60 m, 600 m (D), 1000 m (H)

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

• chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné 
sporty

• atletika

• sportovní a pohybové hryTV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• dodržuje v průběhu hry žákovská pravidla
• pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 
sportovních her

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními • v hodině TV zvládne roli rozhodčího • sportovní a pohybové hry
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předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 
sportovních her

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

• sportovní a pohybové hryTV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

• zná terminologii užívanou při sportovních hrách, 
zaznamená výsledky soutěží • pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 

sportovních her
• sportovní a pohybové hryTV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
• dle úrovně dovedností a pohyb. schopností 
jednotlivých hráčů týmů, zvolí týmovou taktiku vedoucí 
k nejlepšímu výsledku

• HČJ, HK a HS vybraných sportovních her (basketbal, 
házená, florbal, fotbal, volejbal, ringo, frisbee, 
badminton)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• sportovní a pohybové hry

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• zdokonalí HČJ, zvládne složitější HK a HS, dokáže tyto 
dovednosti uplatnit ve hře, rekreačních činnostech

• HČJ, HK a HS vybraných sportovních her (basketbal, 
házená, florbal, fotbal, volejbal, ringo, frisbee, 
badminton)

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• dokáže uznat porážku • sportovní a pohybové hry

• sportovní a pohybové hryTV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• uvědomuje si rizika vzniku úrazu při použití nevhodné, 
poškozené nebo žádné výzbroje a výstroje • pravidla, terminologie, výzbroj a výstroj vybraných 

sportovních her
TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 

• užívá osvojené názvosloví • gymnastika
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časopisů, uživatele internetu
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• gymnastika

• odrazová a doskoková příprava
• zpevňovací a podporová příprava
• rotační příprava
• akrobacie: kotouly, přemet stranou, stoje
• přeskok: náskok na můstek, skrčka, roznožka
• trampolína: pérování, výskoky s dopomocí, skoky 
přímé
• kruhy: v hupu, svis vznesmo (H)

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• dovede se soustředit na správné a přesné provedení 
pohybu, pracuje se svalovým napětím

• hrazda: náskok do vzporu, ručkování, přešvih 
skrčmo, svis vzadu vznesmo a střemhlav, výmyk
• gymnastika
• odrazová a doskoková příprava
• zpevňovací a podporová příprava
• rotační příprava
• akrobacie: kotouly, přemet stranou, stoje
• přeskok: náskok na můstek, skrčka, roznožka
• trampolína: pérování, výskoky s dopomocí, skoky 
přímé
• kruhy: v hupu, svis vznesmo (H)

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• dle individuálních předpokladů zvládne osvojované 
pohybové dovednosti: přeskok, cvičení na hrazdě, 
kladině, trampolíně, kruzích (H) a prvky akrobacie

• hrazda: náskok do vzporu, ručkování, přešvih 
skrčmo, svis vzadu vznesmo a střemhlav, výmyk

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• z osvojených cviků sestaví krátkou sestavu • gymnastika

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními • zvládne základní prvky sebeobrany, uvědomuje si • gymnastika
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předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

následky zneužití bojových umění

• úpoly

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

• upevňuje návyky správného držení těla • gymnastika

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• pravidla silničního provozu

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

• naplánuje turistický výlet a potřebné vybavení

• plánování turistické akce

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

• orientuje se podle mapy • turistika a pobyt v přírodě
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• plánování turistické akce

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

• orientační běh

• turistika a pobyt v přírodě
• zásady bezpečného chování při pohybu v 
přírodě/horském terénu

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

• zaznamená a vyhodnotí průběh výletu

• první pomoc
• turistika a pobyt v přírodě
• zásady bezpečného chování při pohybu v 
přírodě/horském terénu

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• v přírodě zajistí improvizované ošetření poranění a 
sežene lékařskou pomoc

• první pomoc
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• průpravné cvičení

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• kompenzační cvičení

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

• strečink

• relaxační cvičení
• kondiční cvičení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

• do svého pohybového režimu pravidelně zařazuje 
tělesná cvičení za konkrétním účelem, tj. rozvoj pohyb. 
schopností, osvojení nebo zdokonalení pohyb 
dovedností, korekci zdravotního oslabení

• vyrovnávací cvičení

• atletika
• sportovní a pohybové hry

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 

• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

• gymnastika
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• turistika a pobyt v příroděčinnostech
• kondiční cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

• z osvojených tělesných cvičení zvolí vhodné ty pro 
rozvoj jednotlivých kondičních schopností (silové, 
rychlostní, vytrvalostní)

• kondiční cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• kompenzační cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

• aktivně se vyhýbá činnostem, které by zhoršovaly jeho 
zdravotního oslabení

• vyrovnávací cvičení
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• průpravné cvičení
• kompenzační cvičení
• strečink
• psychomotorika

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

• samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

• relaxační cvičení
• průpravné cvičení
• kompenzační cvičení

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

• je schopen vést rozcvičení a závěrečné protažení svých 
spolužáků

• strečink
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• jedná v duchu fair play • olympismus

• atletika
• sportovní a pohybové hry

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

• spolupracuje při týmových činnostech a soutěžích

• gymnastika
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• turistika a pobyt v přírodě
• průpravné cvičení
• kondiční cvičení
• bezpečnost při pohybových činnostech

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

• atletika

• sportovní a pohybové hry
• gymnastika

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

• spolupracuje se spolužáky při nácviku, poskytne 
dopomoc, rozpozná a pokusí se opravit zjevné 
nedostatky v technice prováděné činnosti nebo cviku

• turistika a pobyt v přírodě
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika
• turistika a pobyt v přírodě
• průpravné cvičení
• kondiční cvičení

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• při nácviku pohybových dovedností a rozvoji 
pohybových schopností zjišťuje jejich úroveň a 
uvědomuje si své pohybové možnosti, nepřeceňuje své 
možnosti

• bezpečnost při pohybových činnostech
• atletika
• sportovní a pohybové hry
• gymnastika

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• povzbuzuje ostatní k dosažení lepších výkonů

• olympismus
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• odmítá drogy, doping a jiné škodlivé látky jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím

• olympismus

• historie sportuTV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• zná významné sportovce naší i světové historie a 
současnosti • OH, MS, ME, MČR, UEFA, …

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

• zná významné světové a regionální soutěže a 
sportovní události

• OH, MS, ME, MČR, UEFA, …
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handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

• olympismus

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

• dodržuje pravidla oblékání a osobní hygieny při 
pohybových aktivitách

• hygiena při pohybových činnostech

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

• atletika

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

• sportovní a pohybové hry

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

• žáci 9. ročníku zorganizují turnaj/soutěž/závod pro 
žáky nižších ročníků ve vybrané pohybové činnosti

• gymnastika

   

5.19 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 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci 

přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších 
souvislostech.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické 
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Název předmětu Pracovní činnosti
okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. Na 
2. stupni je rozdělen na osm tematických okruhů: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, 
Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní 
technikou, Využití digitálních technologií, Svět práce.

Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tematické 
okruhy pro chlapce a děvčata v 1. – 9. ročníku společně.

Vzdělávání v pracovní  výchově chlapců a děvčat směřuje k:
-         osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů 

organizace a plánování práce a technologické kázně
-         získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její 

kvalitě
-         získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení 

potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro 
další životní a profesní orientaci

-         poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných vlastností, 
surovin a plodin a osvojení  si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život

-         získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její 
kvalitě;

-         osvojování základních zásad pěstování ovoce a zeleniny
-         osvojování základních návyků a dovedností potřebných k drobné domácí údržbě
-         seznámení se základními ekonomickými pojmy z ekonomické gramotnosti

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

Časová dotace:
- 1 hodina týdně od 1. do 9. ročníku

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Kompetence k učení
- vede žáky k poznávání smyslu a cíle učení
- buduje u žáků pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky
- vede žáky k posuzování vlastního pokroku a kritickému hodnocení výsledků své práce a diskusi o nich
- zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů
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Název předmětu Pracovní činnosti
- vede žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence k řešení problémů
- vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
- zdůrazňuje, že se při práci mohou vyskytovat problémy, které nemají jen jedno správné řešení
- vede žáky, aby poznatky aplikovali v praxi
- zajímá se o náměty žáků
- klade otevřené otázky
Kompetence komunikativní:
Kompetence komunikativní
- vede žáky k používání správného technického názvosloví
- vede žáky k využívání informačních zdrojů pro získání nových poznatků
- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují
- vede žáky k vzájemnému respektování
Kompetence sociální a personální:
Kompetence sociální a personální
- zařazuje práci ve skupinách
- vede žáky při řešení problémů ke spolupráci, zapojuje je do diskuse
- dbá na respektování názorů jiných
- učí žáky věcně argumentovat
- podle potřeby žákům pomáhá
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch, dodává žákům sebedůvěru
Kompetence občanské:
Kompetence občanské
- vede žáky k respektování pravidel při práci
- procvičuje se žáky přivolání pomoci při zranění
- vede žáky k ochraně a cenění si našich kulturních tradic a historického dědictví
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
dodává žákům sebedůvěru 
Kompetence pracovní:
Kompetence pracovní
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Název předmětu Pracovní činnosti
- dbá na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci
- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání nástrojů, vybavení, materiálů
- dbá na dodržování technologického postupu, pravidel, plnění povinností
- vede žáky k tomu, aby dbali na ochranu svého zdraví, zdraví druhých a na ochranu životního prostředí
- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli
hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák
1. stupeň
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
1. období
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří 
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
2. období
ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při drobném poranění
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
1. období
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
2. období
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při drobném úrazu - užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
1. období
ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
2. období
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Název předmětu Pracovní činnosti
ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin
ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě
PŘÍPRAVA POKRMŮ
1. období
ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
2. období
ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni - uplatňuje zásady správné výživy
2.stupeň
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech; provádí 
jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a 
návodech
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
- rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti
- zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu
- správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky
- dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku
- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném 
úrazu
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ
ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model
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Název předmětu Pracovní činnosti
ČSP-9-2-03p ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení, provádí údržbu jednoduchých předmětů a 
zařízení
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazu způsobeném zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace platebního styku
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03p správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, 
používá vhodné prostředky při práci v domácnosti
ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při 
úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií
PŘÍPRAVA POKRMŮ
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU
ČSP-9-6-01p vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní činnosti a dodrží kázeň při 
práci s přístroji, zařízením a pomůckami nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu
ČSP-9-6-04p dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní technikou, příslušnými nástroji, 
přístroji a pomůckami při laboratorních činnostech
ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
ČSP-9-7-01p ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení, postupuje podle návodu k použití, při 
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Název předmětu Pracovní činnosti
problémech vyhledá pomoc či expertní službu
ČSP-9-7-02p propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení
ČSP-9-7-03p pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají 
okruhu jeho zájmů a potřeb
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a 
poskytne první pomoc při úrazu
SVĚT PRÁCE
ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních 
školách
ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám 
běžného života
ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání
ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání - byl 
seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů - byl seznámen s možnostmi využití 
poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání

  

Pracovní činnosti 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• poznává vlastnosti různých materiálů • vlastnosti materiálu

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• pracuje s jednoduchými nástroji • pracovní pomůcky a nástroje

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce • jednoduché pracovní postupy

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy • pracuje podle slovního návodu a předlohy • jednoduché pracovní postupy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy • seznamuje se s tradičními řemesly a lidovými zvyky z 

okolí školy
• lidové zvyky, tradice, lidová řemesla

• práce se stavebnicíČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

• sestavuje modely ze stavebnice podle předlohy i podle 
vlastního námětu • práce s jednoduchou předlohou

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a • pozoruje živé přírodniny v průběhu roku, • klíčení semen, pěstování z cibulky
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Pracovní činnosti 1. ročník

zhodnotí výsledky pozorování zaznamenává jejich změny • zalévání, výživa rostlin, očista listů
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

• poznává nebezpečné a jedovaté rostliny • jedovaté rostliny, alergie, drogy

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny • zvládá základní péči o pokojové rostliny • základní podmínky pěstování rostlin
• základní vybavení kuchyně
• skladování potravin

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • seznamuje se s kuchyní, kuchyňskými spotřebiči a 
vybavením

• hygiena, čistota pracovní plochy
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování • hodnotí správný jídelníček • zdravá výživa
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • učí se vhodnému chování při stolování • hygiena, čistota pracovní plochy
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • seznámí se s historií stravování a stolování • jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 

stolování
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni • hygiena, čistota pracovní plochy

  

Pracovní činnosti 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• poznává vlastnosti různých materiálů • vlastnosti materiálu

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• pracuje s jednoduchými nástroji • pracovní pomůcky a nástroje

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce • jednoduché pracovní postupy

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy • pracuje podle slovního návodu a předlohy • jednoduché pracovní postupy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy • seznamuje se s tradičními řemesly a lidovými zvyky z 

okolí školy
• lidové zvyky, tradice, lidová řemesla

• práce se stavebnicíČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

• sestavuje modely ze stavebnice podle předlohy i podle 
vlastního námětu • práce s jednoduchou předlohou

• klíčení semen, pěstování z cibulkyČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

• pozoruje živé přírodniny v průběhu roku, 
zaznamenává jejich změny • zalévání, výživa rostlin, očista listů

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

• poznává nebezpečné a jedovaté rostliny • jedovaté rostliny, alergie, drogy
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Pracovní činnosti 2. ročník

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny • zvládá základní péči o pokojové rostliny • základní podmínky pěstování rostlin
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • seznamuje se s kuchyní, kuchyňskými spotřebiči a 

vybavením
• základní vybavení kuchyně

• skladování potravinČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování • hodnotí správný jídelníček
• zdravá výživa

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

• učí se vhodnému chování při stolování • jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování • seznámí se s historií stravování a stolování • jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni • hygiena, čistota pracovní plochy
  

Pracovní činnosti 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• poznává vlastnosti různých materiálů • vlastnosti materiálu

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• pracuje s jednoduchými nástroji • pracovní pomůcky a nástroje

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce • jednoduché pracovní postupy

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy • pracuje podle slovního návodu a předlohy • jednoduché pracovní postupy
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy • seznamuje se s tradičními řemesly a lidovými zvyky z 

okolí školy
• lidové zvyky, tradice, lidová řemesla

• práce se stavebnicíČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

• sestavuje modely ze stavebnice podle předlohy i podle 
vlastního námětu • práce s jednoduchou předlohou

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

• pozoruje živé přírodniny v průběhu roku, 
zaznamenává jejich změny

• základní podmínky pěstování rostlin

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny • poznává nebezpečné a jedovaté rostliny • jedovaté rostliny, alergie, drogy
• klíčení semen, pěstování z cibulkyČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny • zvládá základní péči o pokojové rostliny
• zalévání, výživa rostlin, očista listů

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • seznamuje se s kuchyní, kuchyňskými spotřebiči a • základní vybavení kuchyně
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Pracovní činnosti 3. ročník

vybavením
• skladování potravinČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování • hodnotí správný jídelníček
• zdravá výživa

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování • učí se vhodnému chování při stolování • jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • seznámí se s historií stravování a stolování • jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování • poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni • hygiena, čistota pracovní plochy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Žák se seznamuje s dodržováním pravidel a stanovením reálných cílů.
  

Pracovní činnosti 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• poznává vlastnosti různých materiálů • vlastnosti materiálu

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

• pracovní pomůcky a nástroje

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

• pracuje s jednoduchými nástroji

• jednoduché pracovní operace a postupy, orga-nizace 
práce

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce • jednoduché pracovní operace a postupy, orga-nizace 
práce

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy • pracuje podle slovního návodu a předlohy • jednoduché pracovní operace a postupy, orga-nizace 
práce

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

• seznamuje se s tradičními řemesly a lidovými zvyky z 
okolí školy

• lidové zvyky, tradice, lidová řemesla
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Pracovní činnosti 4. ročník

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

• práce se stavebnicí (plošné, prostorové, 
konstrukční), sestavová-ní modelů

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

• práce s návodem, před-lohou, náčrtem

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

• sestavuje modely ze stavebnice podle předlohy i podle 
vlastního námětu

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

• pozoruje živé přírodniny v průběhu roku, 
zaznamenává jejich změny

• základní podmínky pěstování rostlin, půda a její 
zpracování, výživa rostlin, osivo

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

• poznává nebezpečné a jedovaté rostliny • rostliny, alergie jedovaté, drogy

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

• zvládá základní péči o pokojové rostliny • pěstování pokojových rostlin

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

• sází a pečuje o zahradní rostliny • pěstování rostlin za semen v místnosti, na zahradě

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně • seznamuje se s kuchyní, kuchyňskými spotřebiči a 
vybavením

• základní vybavení kuchyně

• výběr, nákup a skladování potravinČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

• hodnotí správný jídelníček
• zdravá výživa

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

• učí se vhodnému chování při stolování • jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

• seznamuje se s historií stravování a stolování • jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm • zná základní kuchyňskou techniku a umí ji používat • technika v kuchyni, historie a význam
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

• poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni • hygiena, čistota pracovní plochy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Žák se seznamuje s možnostmi pečování o životní prostředí. 
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Pracovní činnosti 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• poznává vlastnosti různých materiálů • vlastnosti materiálu

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

• pracuje s jednoduchými nástroji • pracovní pomůcky a nástroje

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce • jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

• pracuje podle slovního návodu a předlohy • jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

• seznamuje se s tradičními řemesly a lidovými zvyky z 
okolí školy

• lidové zvyky, tradice, lidová řemesla

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

• práce se stavebnicí (plošné, prostorové, 
konstrukční), sestavování modelů

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

• práce s návodem, předlohou, náčrtem

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

• sestavuje modely ze stavebnice podle předlohy i podle 
vlastního námětu

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

• pozoruje živé přírodniny v průběhu roku, 
zaznamenává jejich změny

• základní podmínky pěstování rostlin, půda a její 
zpracování, výživa rostlin, osivo

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

• poznává nebezpečné a jedovaté rostliny • rostliny, alergie jedovaté, drogy

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

• zvládá základní péči o pokojové rostliny • pěstování pokojových rostlin

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

• sází a pečuje o zahradní rostliny • pěstování rostlin za semen v místnosti, na zahradě

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně • seznamuje se s kuchyní, kuchyňskými spotřebiči a 
vybavením

• základní vybavení kuchyně
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Pracovní činnosti 5. ročník

• výběr, nákup a skladování potravinČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm • hodnotí správný jídelníček
• zdravá výživa

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

• učí se vhodnému chování při stolování • jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

• seznamuje se s historií stravování a stolování • technika v kuchyni, historie a význam

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm • zná základní kuchyňskou techniku a umí ji používat • technika v kuchyni, historie a význam
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

• poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni • hygiena, čistota pracovní plochy

  

Pracovní činnosti 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• vysvětlí vznik a význam půdy, popíše složení • půda

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• porovná způsob zpracování na velké ploše, zahradách, 
školním pozemku

• půda

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• dokáže zpracovat půdu na podzim a na jaře před setím 
a výsadbou

• půda

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• určí orientačně půdní druh hmatem • půda

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• vysvětlí princip ochrany půdního fondu • půda

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• rozpozná osivo, sadbu a výpěstky běžných druhů 
zeleniny, obilí

• zelenina

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• vysvětlí význam pěstování zeleniny pro člověka • zelenina

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• zařazuje vybrané druhy zeleniny do příslušných skupin • zelenina

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• objasní podmínky a zásady pěstování zeleniny • zelenina
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Pracovní činnosti 6. ročník

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• rozliší způsoby pěstování zeleniny ze sadby a z 
přímého výsevu

• zelenina

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• zvládá jednoduché postupy při pěstování vybraných 
druhů zeleniny na školním pozemku – příprava 
záhonů,výsev, výsadba, ošetřování během vegetace

• zelenina

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• uvede příklady rychlení zeleniny ve skleníku, 
fóliovníku, pařeništi

• zelenina

• půda
• zelenina

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné 
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů

• vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, 
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů • osivo

• půda
• zelenina

ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních 
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální práci

• zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentální
práce a zformuluje v něm závěry, k nimž dospěl • osivo

• půda
• zelenina

ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních 
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální práci

• vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny 
podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci • osivo

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné 
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů

• půda

• zeleninaČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci

• dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 
prostředí při experimentální práci

• osivo
  

Pracovní činnosti 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• půda

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

• dokáže zpracovat a připravit půdu na pod-zim a na 
jaře před setím a výsadbou

• hnojiva a výživa rostlin

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• vysvětlí význam pěstování ovoce pro člověka • ovocnictví
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Pracovní činnosti 7. ročník

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

• rozmnožování ovocných rostlin

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

• zařazuje vybrané druhy ovoce do příslušných skupin • ovocnictví

• ovocnictvíČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

• objasní podmínky a zásady pěstování ovoce
• rozmnožování ovocných rostlin

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• ovocnictví

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

• jednoduchým pokusem posoudí klíčivost osiva 
ovocných druhů

• rozmnožování ovocných rostlin

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

• rozliší různé druhy rozmnožování ovocných rostlin • rozmnožování ovocných rostlin

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• půda

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

• zvládá jednoduché postupy při pěstování vybraných 
druhů ovoce na školním pozemku

• hnojiva a výživa rostlin

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• půda

• hnojiva a výživa rostlinČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

• provádí výsadbu a ošetřování během vegetace

• suchá vazba
• suchá vazbaČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 

zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
• umí vytvořit jednoduchou dekoraci z přírodnin

• chov drobných zvířat
ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

• umí správně použít nářadí a bezpečně s ním zachází • bezpečnost a hygiena práce

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

• čte jednoduchý technický výkres, doplňuje neúplný 
technický výkres (údaje popisového pole, kóty, kótovací 

• jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce, technické náčrty a výkresy
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ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

čá-ry)

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

• orýsuje materiál • vlastnosti materiálů, užití v praxi – dřevo, kov

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

• řeže dřevo • vlastnosti materiálů, užití v praxi – dřevo, kov

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

• piluje • vlastnosti materiálů, užití v praxi – dřevo, kov

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

• provádí povrchovou úpravu • vlastnosti materiálů, užití v praxi – dřevo, kov

  

Pracovní činnosti 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• objasní význam okrasných rostlin • okrasné sadovnictví a květinářství

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• uvede zástupce jednotlivých skupin – dřeviny, listnaté, 
jehličnaté, letničky, dvouletky, trvalky, růže, pokojové 
rostliny

• okrasné sadovnictví a květinářství

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

• rozpozná vybrané druhy pěstované na školním 
pozemku

• okrasné sadovnictví a květinářství

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu • vypěstuje sadbu vybraných druhů letniček na školní 
pozemek

• okrasné sadovnictví a květinářství

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu • dokáže přesadit pokojové rostliny • rozmnožování okrasných rostlin
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu • rozmnoží pokojové rostliny řízkováním • rozmnožování okrasných rostlin

• okrasné sadovnictví a květinářstvíČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu • pečuje o zeleň v okolí školy
• rozmnožování okrasných rostlin
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• okrasné sadovnictví a květinářstvíČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• dokáže zpracovat a připravit půdu na podzim a na jaře 
před setím a výsadbou • rozmnožování okrasných rostlin

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu • okrasné sadovnictví a květinářství
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• provádí výsadbu a ošetřování během vegetace
• rozmnožování okrasných rostlin

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• umí vytvořit jednoduchou dekoraci z přírodnin • suchá vazba

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

• dokáže vytvořit seznam potravin pro přípravu daného 
pokrmu

• příprava pokrmů

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

• zná cenu potravin, spočítá náklady na zhotovení 
pokrmu

• vybavení kuchyně
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ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

• umí používat běžné elektrické spotřebiče v kuchyni • účetnictví

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

• volba povolání

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

• orientuje se v pracovních činnostech vybraných 
profesí

• profesní obory, úřad práce

• volba povoláníČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

• posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy • profesní obory, úřad práce

• profesní obory, úřad práceČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

• využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání • exkurze do výrob. podniku

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

• prokáže v modelových situacích schopnost prezentace 
své osoby při vstupu na trh práce

• profesní obory, úřad práce

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 

• čte jednoduchý technický výkres, doplňuje neúplný 
technický výkres (údaje popisového pole, kóty, kótovací 
čáry)

• jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce, technické náčrty a výkresy
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práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

• orýsuje materiál • vlastnosti materiálů, užití v praxi – dřevo, kov

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

• řeže dřevo • vlastnosti materiálů, užití v praxi – dřevo, kov

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

• piluje • vlastnosti materiálů, užití v praxi – dřevo, kov

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

• provádí povrchovou úpravu • vlastnosti materiálů, užití v praxi – dřevo, kov

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

• žák uvede znaky řezu a průřezu • vlastnosti materiálů, užití v praxi – dřevo, kov

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, • doplní neúplný technický výkres • jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
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jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

práce, technické náčrty a výkresy

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

• žák zhotoví výrobek, hobluje prkénka na požadovanou 
šířku

• vlastnosti materiálů, užití v praxi – dřevo, kov

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

• na výrobku prokáže schopnost samostatně číst 
technický výkres

• jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce, technické náčrty a výkresy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Žák se zapojuje do péče o životní prostředí.
  

Pracovní činnosti 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• posoudí základní principy zahradní architektury • plevele v zahradě

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování • zhodnotí význam léčivých rostlin • léčivé rostliny
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vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• uvede některé zástupce • léčivé rostliny

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• vysvětlí zásady sběru, sušení, uchovávání • léčivé rostliny

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• může pěstovat vybraný druh léčivé rostliny, založit 
herbář, připravit referát

• léčivé rostliny

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• dokáže se orientovat v odborné literatuře • plevele v zahradě

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• zhodnotí význam používání biologických metod 
ochrany

• plevele v zahradě

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• vysvětlí klady mechanického způsobu likvidace plevelů 
a po-rovná s chemickým způsobem

• plevele v zahradě

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• posoudí vliv neuváženého používání chemických 
přípravků na životní prostředí

• plevele v zahradě

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování • projeví pozitivní vztah k přírodě • plevele v zahradě
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vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

• umí vytvořit jednoduchou dekoraci z přírodnin • suchá vazba

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

• dokáže vytvořit seznam potravin pro přípravu daného 
pokrmu

• příprava pokrmů

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

• zná cenu potravin, spočítá náklady na zhotovení 
pokrmu

• účetnictví

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

• umí používat běžné elektrické spotřebiče v kuchyni • vybavení kuchyně
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Pracovní činnosti 9. ročník

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem
ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

• volba povolání

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

• profesní obory, úřad práce

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

• exkurze do výrob. podniku

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

• prokáže orientaci daných profesí

ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 
provozu digitální techniky

• zhotovení prezentací na léčivé byliny a plevele

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení
ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením

• jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce

ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu

• provádí údržbu a drobné opravy
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně 

nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem 

školské rady a po projednání v pedagogické radě.

Převod na slovní hodnocení je možný při přechodu žáka na školu, která užívá slovní hodnocení 

(daná škola musí podat písemnou žádost o převod klasifikace na slovní hodnocení). Dále je možné 

užít slovní hodnocení u žáků s SVP, a to na základě doporučení poradenského zařízení a schválené 

žádosti zákonného zástupce.

6.2 Kritéria hodnocení

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

2. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání.

3. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.

4. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.

5. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

6. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není 

aritmetickým průměrem běžné klasifikace.

7. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména 

vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 

Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 

ovlivňují jeho výkon.

8. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

9. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
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10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

11. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační 

období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

12. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a 

přiměřeně náročně.

13. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží 

učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období 

zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k 

jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a 

klasifikace za příslušné období.

14. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.

15. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů:

• průběžně prostřednictvím žákovské knížky,

• před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),

• případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v 

pedagogické radě. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem 

klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za 

pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu 

nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve 

kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují.

17. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do 

vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 

opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval 

ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

18. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 
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skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první 

pololetí nehodnotí.

19. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 

září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší 

vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

20. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, 

nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální 

přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální 

přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se 

zákonným zástupcem žáka.

21. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy 

již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce 

povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

22. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování 

ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

23. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o 

tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených. V pátém a sedmém ročníku zpracuje třídní učitel 

výstupní hodnocení žáka, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.
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