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1. Identifikační údaje 
 

 

1.1 Název školního vzdělávacího programu 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  (ŠVP ZV) „ŠKOLOU KE 

VZDĚLÁVÁNÍ“ 

79 – 01 –C / 01 Základní škola 

 

1.2 Údaje o škole 

Název školy:  Základní škola Pavlínov okres Žďár nad Sázavou 

Adresa školy:  Pavlínov 44, 594 01 Velké Meziříčí                         

Ředitel:  Mgr. Lenka Lišková 

Telefon:  566 544 363, 777 753 975                                           

E-mail:  zs.pavlinov@centrum.cz 

Web:   www.zspavlinov.cz                                                                                      

 

IZO   1029310631 

REDIZO  600130789 

IČO   70992070          

 

1.3 Zřizovatel školy 

Zřizovatel:   Obec Pavlínov 

Se sídlem:   Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí                         

Telefon:   566 544 364 

Fax:    566 544 364 

E-mail:   obecpavlinov@tiscali.cz  

 

 

 

1.4 Platnost dokumentu 

 

Dokument je platný od: 31. 8. 2022 

Č. j.:    48/2022 

mailto:zs.pavlinov@centrum.cz
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2. Charakteristika školy  

2.1 Historie a současnost 

Škola byla otevřena ve školním roce 1885/1886. Bylo v ní 160 žáků, v roce 1896/1897 pak až 

184 žáků. V 70. letech byla provedena generální oprava budovy školy. Další komplexní 

rekonstrukce školy včetně sociálního zařízení, zateplení, obnova střechy, topení a 

vodoinstalace proběhla v roce 2015 a přestavba elektroinstalace v roce 2021.  

ZŠ Pavlínov okres Žďár nad Sázavou je malotřídní škola, vedená jako příspěvková organizace 

a zřízena obecním zastupitelstvem Pavlínov. Poskytuje vzdělávání pro celý 1. stupeň ZŠ. Od 

školního roku 1999/2000 má škola 5. ročníků základní školy. Nejvyšší povolený počet žáků 

ve škole je 40, v družině a školní jídelně pak 25. Spádový obvod školy je do ZŠ Měřín, kam 

děti nastupují v 6. ročníku, někdy také odchází do Velkého Meziříčí. Patří mezi inkluzivní 

školy - společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a 

handicapy. Žáci všech 5. ročníků jsou rozděleni do jedné nebo dvou tříd – podle počtu žáků 

v daném školním roce. Součástí školy je jedno oddělení družiny a je zřízena i výdejna, do 

které jsou dováženy obědy ze ZŠ Měřín.  

Škola je umístěna na konci obce. Autobusová zastávka je asi 2OO m od školy a je možnost do 

školy dojíždět z okolních vesnic /Geršov, Radslavice, Uhřínov/. Klidné a malebné okolí školy 

umožňuje žákům vhodné prostředí pro vzdělávání a mimoškolní aktivity.  

  

2.2 Úplnost a velikost školy 

 

Materiální vybavení školy 

Škola žákům nabízí nejmodernější pomůcky včetně počítačové techniky, práci ve školní 

družině a v různých kroužcích. Je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při 

výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Literatura, učebnice, učební pomůcky a 

výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. V přízemí je knihovna, kde si žáci mohou 

zapůjčit knihy. Didaktické pomůcky jsou v souladu s výukou. V jedné ze tříd jsou elektrické 

klávesy, kytara, hudební a přírodovědné pomůcky, počítač a interaktivní tabule. Ve druhé ze 

tříd je vybavení na tělesnou výchovu, sportovní a relaxační pomůcky, které stále obnovujeme 

a vylepšujeme. V počítačové učebně jsou pro žáky počítače a kopírka s tiskárnou.  

 
Prostorové vybavení školy 

Budova školy je dvoupodlažní – v přízemí je družina, knihovna, kabinet, kuchyňka, kabinet 

učitelek a ředitelna. V prvním patře jsou dvě prostorné třídy, podlahová plocha každé činí asi 

64 čtverečních metrů a počítačová učebna. Jedna ze tříd v patře je využívána k výuce tělesné 

výchovy. Školní družina je provozována v přízemí. Škola má svou vlastní kuchyňku – 

výdejnu, která slouží k dopolední svačině a k polednímu výdeji dovážených obědů ze ZŠ 

Měřín. K dispozici je žákům šatna a kompletní sociální zázemí. Nedaleko školy je oplocené 

hřiště (fotbal, vybíjená, přehazovaná volejbal, nohejbal atd.). Pro děti mladšího školního věku 

(především pro školní družinu) je k dispozici dětské hřiště nedaleko školy. Při hezkém počasí 

slouží pro oddych i pro výuku pod širým nebem školní terasa. Škola není bezbariérová, 

integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta a „schodolez“. 
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Technické vybavení školy 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a 

komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Nejen pro 

výuku informatiky, ale i dalších předmětů, je určena místnost výpočetní techniky mezi 

třídami, ve které je 6 počítačů. Pro práci žáků je k dispozici další počítač ve třídě 

s interaktivní tabulí a tablet. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci 

i učitelé přístup na internet. Ve školní počítačové síti má každý pracovník školy a každý žák 

školy svůj prostor pro ukládání dat. V počítačové učebně je umístěna kvalitní kopírka s 

tiskárnou, kterou mohou využívat pedagogové i žáci. Dále je k dispozici interaktivní tabule a 

2 Cd přehrávače. Ředitelka a učitelé mají k dispozici počítač ředitelně i v kabinetě a 3 

notebooky propojené s barevnou tiskárnou a kopírkou. 

 

Hygienické parametry školy 

Škola je umístěna v klidné části obce a je obklopena krásnou přírodou. Ke škole patří 

upravená zahrada s terasou, kde děti tráví svůj volný čas. O pitném režimu jsou žáci 

poučovány svými učitelkami. Pitný režim řešíme i možností pití čaje, který uvaříme ráno před 

vyučováním do várnice. Děti mají sklenky a mohou si ke svačině dát čaj. Dopolední svačinka 

je pro všechny děti o velké přestávce ve školní kuchyňce, kde děti správně stolují. Třídy jsou 

pravidelně větrány. Občas v rámci výuky chodíme číst na školní dvůr a v přírodovědě a 

prvouce využíváme venkovní prostory školy. Pro odpočinek je k dispozici školní družina, od 

jara do podzimu otevřená terasa, školní zahrada a dětské hřiště. 

V každé třídě je umyvadlo s regulovanou teplou vodou a papírové ubrousky i kapesníky. Na 

toaletách je umístěn box na papírové utěrky. Úklid je prováděn v rozsahu odpovídajícím 

vyhlášce č. 108/2001 Sb.  

Škola je vytápěna tuhým palivem – peletami. V učebnách je zajištěna teplota mezi 20-22°C. 

Teplota povrchu podlahy neklesá pod 19°C. Teplota vzduchu na chodbách a v místnostech 

pro krátkodobý pobyt neklesá pod 18°C. Kontrola teploty vzduchu v místnostech s trvalým 

pobytem žáků je zajištěna nástěnnými teploměry umístěnými ve výšce 1,2 – 1,5 m nad 

podlahou na vnitřní stěně místnosti.  

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní. Zúčastňují se různých forem dalšího 

vzdělávání v rámci DVPP – v oblasti pedagogiky, osobnostní a sociální výchovy, moderních 

metod v didaktice předmětů, práce s výpočetní a komunikační technikou. Průběžně se 

snažíme všechny pedagogy proškolovat v problematice ochrany při mimořádných událostech 

a kursech první pomoci. Další vzdělávání zaměřujeme na prohlubování znalostí o dalším 

možném uplatnění kritického myšlení na prvním stupni. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 

učitelka, vychovatelka, případně asistentka. Rozvíjíme dobrou spolupráci mezi pedagogy, 

vzájemné sdílení zkušeností a interní komunikace. 
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 2.4 Dlouhodobé projekty 

Škola se zapojuje do mezinárodní spolupráce v rámci projektu „Záložky do škol spojují 

školy“. Během školního roku organizuje školní projekty /týdenní, denní, měsíční/ dle ročního 

plánu školy. Obsah těchto projektů vychází z kulturních tradic, momentální nabídky 

vzdělávacích institucí a aktuálních výchovně vzdělávacích potřeb naší školy / Celé Česko čte 

dětem, Březen měsíc knihy, Místo, kde žiji, dopravní výchova, ekologické a environmentální 

projekty aj./  

 

2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty  

    Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na 

třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů 

(zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří.  

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve školské 

radě zastupuje školu 1 pedagogický pracovník školy, 1 člen z řad zákonných zástupců a 1 člen 

ze zastupitelstva obce. A pravidelným hostem na schůzce školské rady je ředitelka školy. 

Spolupracujeme s SPC Březejc, PPP Žďár nad Sázavou, PPP a SPC Vysočina.  

V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se členy 

zastupitelstva obce Pavlínov a podílí se na zvelebování obce  a ochraně životního prostředí - 

jarní úklidy obce, třídění odpadu, pomoc při údržbě veřejných prostranství na návsi, účast při 

akci Čistá Vysočina. V minulosti se škola zúčastnila mezinárodní akce „Bilion stromů pro 

planetu Zemi.“ Na školní zahradě pěstujme ovoce i zeleninu a vysazujeme ovocné stromy. 

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s obecním úřadem - zřizovatelem školy, např. 

Karneval, Den dětí, besídka pro rodiče, atd. Starosta obce se účastní zahájení i ukončení 

školního roku. 

O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v pavlínovském zpravodaji. O všech našich 

akcích průběžně informujeme na webových stránkách školy. 

Naše škola spolupracuje ze ZŠ Měřín, kam děti odcházejí z 5. ročníku, ZŠ Netín a jinými 

malotřídními školami v našem regionu, se kterými společně organizuje různé společenské 

akce. Navazujeme také spolupráci s Mateřskou školou Uhřínov, jezdíme společně na plavání, 

organizujeme akci Hravá škola, apod. 

 

2.6 Školní družina 

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není 

pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je 

zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Činnosti školní družiny přirozeně 

navazují na školní výuku. Jsou zapojovány kreativní, sportovní i relaxační činnosti. Vhodné 
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střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je 

ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. 

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou 

dobu po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity 

mimo vyučování. Vytváří zázemí pro rozvoj žáků, obstarává fyzickou, sociální a emocionální 

bezpečnost, napomáhá dobrým vztahům a spolupráci mezi žáky, zaměstnanci, rodiči i 

veřejností. Snaží se předcházet úrazům a rizikovým situacím. Důležitou podmínkou pro 

činnost je individuální přístup, příjemné prostředí, didaktické pomůcky, různorodost 

nabízených činností a jejich členění na části. Je zde kladen důraz na vytváření co nejlepších 

předpokladů pro postupné osvojování klíčových kompetencí. 

Cílem volnočasového vzdělávání je žáky motivovat k smysluplnému využití volného času, 

rozvíjet pohybové schopnosti, hrubou i jemnou motoriku, vyvíjet osobnost, tvořivé myšlení, 

logické uvažování, řešení problémů, samostatné rozhodování, vytvářet si postoje, kladný 

vztah k přírodě, učit se chránit svět kolem nás, komunikovat, spolupracovat a respektovat se, 

předávat znalosti, zkušenosti i dovednosti, prožívat radost, jistotu, pocit bezpečí, cvičit si 

paměť, postřeh, soustředění, vytvářet podmínky pro odpočinek a relaxaci. 

 

Pravidelná volnočasová činnost je dána týdenní skladbou organizovaných aktivit, jako jsou 

výtvarné, pracovní, sportovní, hudební, dramatické, odpočinkové a rekreační činnosti spolu 

s přípravou do výuky. Příležitostná činnost je zahrnována nepravidelně či jednorázově podle 

potřeb dětí a možností školní družiny. Jedná se o činnosti výchovné, vzdělávací, zájmové a 

tematicky rekreační, kterých se mohou účastnit i ostatní žáci nepřihlášení k pravidelné 

docházce do školní družiny. Při odpoledních klidových činnostech či pobytu venku jsou 

voleny aktivity spontánní. 

 

Užívané výchovně vzdělávací strategie jsou skupinová a individuální práce, komunitní kruh, 

výklad, dramatizace, projekty, práce s knihami a časopisy, vyprávění, rozhovor, pozorování, 

hra, práce s encyklopediemi, mapami, internetem, soutěže, výstavy, besedy, kvízy, křížovky, 

doplňovačky, skrývačky, rébusy, vycházky, pohybové aktivity, odpočinkové a relaxační 

techniky, praktické dovednosti a řešení problémových úloh. Hodnocení mívá podobu 

společné diskuze s žáky v průběhu či na závěr jednotlivých činností na základě zájmu účastnit 

se činnosti. 

 

2.7 Organizace vyučování 

Vyučování začíná v 7:45. Na začátek a konec hodiny upozorňuje školní zvonek. Hodina trvá 

45 minut, přestávky 10 minut, velká přestávka na svačinu po 2. vyučovací hodině trvá 20 

minut. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází z ustanovení vyhlášky č. 

454/2006 Sb. o základní škole a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžných třídách. Při 

vzdělávání těchto žáků jsou využívány kombinace speciálně pedagogických postupů a 

alternativních i běžných metod. Výuka probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu 

s využitím doučování, specifických učebnic, vhodných kompenzačních, speciálních a 

didaktických pomůcek a učebních postupů doporučených PPP a SPC. 
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2.8 Vlastní hodnocení školy 

  
Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a 

výchovy ve  škole.  Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a  §12 zákona č.561/2004 Sb. 

(školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

  

  

1. Oblasti autoevaluace 

• materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání 

• průběh vzdělávání 

• školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 

• výsledky vzdělávání 

• řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

• soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání 

  

 

2. Cíle a kritéria autoevaluace 

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat 

podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 

Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola 

stanovuje na každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý 

školní rok). 

  

 

3. Nástroje autoevaluace 

• rozbor dokumentace školy 

• rozhovory s učiteli, rodiči  

• dotazníky pro rodiče, žáky a učitele 

• srovnávací prověrky, dovednostní testy 

• hospitace 

 

 

4. Časové rozvržení autoevaluačních činností 

• hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku) 

• sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok 

(začátek škol. roku) 

• projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou (§ 9 

vyhlášky č.15/2005 Sb.) (do konce září) 

• projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok (do 

konce října) 

• dovednostní testy žáků - Kalibro (podzim) 

• mapa školy – Scio (dle potřeby) 

• srovnávací prověrky (průběžně celý škol. rok) 

• dotazníky na klima školy (1x za 2 roky) 

  

Průběžně: rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady 
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3.Charakteristika ŠVP 

3.1 Co chceme a kam směřujeme – zaměření školy 

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Základní 

vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence 

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace 

blízké životu a na praktické jednání. V průběhu 5 leté docházky dětí do školy se chceme 

průběžně zaměřit na tyto oblasti rozvoje dětí: 

− umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;  

− podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; 

− vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; 

− rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, 

pomoc druhému;  

− posilování slušného chování, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich 

kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, poznávání svých 

kamarádů a dospělých v jejich okolí, tradice obce; 

− sebepoznání a sebepojetí, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, 

svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti; 

− vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě; 

− učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; 

− inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem 

postižení, vytvořit  jim podmínky pro jejich rozvoj; 

− zaměření na čtenářskou gramotnost žáků, čtení s porozuměním a posílení řečových 

dovedností, rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností; 

− rozvoj rozumových a intelektuálních schopností; 

− pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní 

životní a profesní orientaci; 

− zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové 

vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a 

vzájemnému respektu; 

− výrazně posílit výuku cizích jazyků; 

− vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a 

využívání výpočetní techniky do všech předmětů; 

− získávání vědomostí, dovedností a návyků, zaměření na manuální zručnost dětí, pracovní 

výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu; 

− vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; 

− stejnou péči věnovat všem žákům; 

− klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny; 

− nepreferovat jen intelektuální nadání, ale podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je 

hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; 

− provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách 

základní školy s ostatními dětmi;  

− preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod.  

− pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, 

kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i 

při zapojování do společnosti a občanského života. 
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie ŠVP – klíčové kompetence 

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. 

Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro 

další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Klíčové kompetence 

mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Směřují k utváření a 

rozvíjení klíčových kompetencí, vedou k samostatnosti, tvořivosti, vzájemné úctě a toleranci, 

k rozvoji komunikativních dovedností a spolupráce, učí žáka, jak se učit. K dosažení těchto 

cílů budeme využívat především těchto výchovně vzdělávacích strategií: frontální výuka, 

výklad, laboratorní práce, skupinová práce, individuální práce, diskuse, pozorování, projekt, 

práce v terénu, referáty, sběr a třídění informací, exkurze, výlety, prezentace, dramatizace, hra 

apod. 

 

KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro 

celoživotní učení 

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. 

Domníváme se, že správné pochopení textu a rozvoj vyjadřovacích schopností žákům pomáhá 

ke zlepšení výuky nejen v českém jazyce. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním 

přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Žákům umožňujeme ve 

vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se 

zúčastňují různých soutěží. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení 

pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly.  

Na konci 5. ročníku žák: 

• projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu, 

• během výuky klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání 

informací, 

• využívá obecně známé termíny, znaky a symboly, uvádí věci do správných 

souvislostí, 

• propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy, 

• samostatně pozoruje a získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje z nich 

správné závěry, 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení. 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a 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 (Kalibro, Scio, 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. Na škole v přírodě a projektových dnech používáme k logickému řešení problémů 

„miniprojekty“, kde rozvíjíme vyjadřovací schopnosti žáků. Podle svých schopností a 

dovedností se žáci zapojují do soutěží. Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích 

činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. 
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  Na konci 5. ročníku žák: 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, dokáže přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách,  

• vyhledá a využívá informace vhodné k řešení problémů, snaží se překonat případný 

nezdar, 

• snaží se samostatně řešit a volit vhodný způsob řešení problémů, 

• případně ověřuje prakticky správnost řešení problémů. 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i 

mimo školu. Rozvíjíme používání spisovného jazyka, slovní zásobu a obohacujeme žáky o 

znalosti slov cizích či přejatých . Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj 

vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a 

jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s 

jinými školami, vystupování žáků na veřejnosti, moderování akcí pořádaných školou.   

Na konci 5. ročníku žák: 

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se srozumitelně písemně i 

ústně přiměřeně svému věku, 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, zapojuje se 

do diskuse, 

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji, 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem, 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů s ostatními lidmi. 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost 

spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 

Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. 

Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních, úkolech (při Tv, ve ŠD, apod.) a 

při každodenní komunikaci. Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. 

Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se 

sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy 

mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.  

Na konci 5. ročníku žák: 

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu a ovlivňuje kvalitu společné práce, 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, 

• zapojuje se do diskuze, spolupracuje s druhými při řešení daného úkolu. 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti  

Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na 

pravidla chování vytvořená ve třídách. Je kladen důraz na Environmentální výchovu, 

ekologicky myslící jedinec. Žáky vedeme ke třídění odpadů, k udržování čistoty obce. Žáky 

zapojujeme do evropských projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů 

(projekt EU, apod.), pomocí encyklopedií a videa seznamujeme žáky s kulturou a životem 

jiných národů.  

Na konci 5. ročníku žák: 

• je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 

uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, 

• je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, 

• v dané situaci poskytne dle svých možností pomoc, 

• uvědomuje si naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 

uměleckým dílům, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, 

• chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví.   

 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i 

reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní 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. Dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce. Manipulovat bezpečně 

s používanými pomůckami, nástroji a materiály a zařízeními. Pestrou nabídkou zájmových 

útvarů podněcovat zájem o další orientaci v profesních oblastech (stavebnictví, zemědělství, 

péče o domácí zvířata , rukodělné činnosti aj.). 

Na konci 5. ročníku žák: 

• používá různé materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, 

• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany svého zdraví i zdraví spolužáků při 

pracovních činnostech, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech 

 

 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ – pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a 

vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních 

technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a 

občanského života. 

Na konci 5. ročníku žák:  

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít  

 získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k 

tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu  

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

digitálních prostředků  

 využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce  
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 chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými 

technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání  

 předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem 

na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení 

informací v digitálním prostředí jedná eticky  

 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se 

souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Poskytujeme 

speciální péči – doučování, zvláštní cvičení, prodloužený výklad, diktát s přípravou, čtení 

s okénkem. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. 

Na naší škole toto vzdělávání uskutečňujeme také formou individuální integrace do běžných 

tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme s Pedagogicko-

psychologickou poradnou Žďár nad Sázavou a se Speciálně pedagogickým centrem Jihlava, 

Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou. Na žádost zákonných zástupců těchto žáků je 

vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého probíhá výuka s tímto žákem, plán 

obsahuje závěry a doporučení z vyšetření.  

Zásady práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování: 

• klademe reálné cíle, postupně zvyšujeme nároky, 

• podporujeme snahu pochvalou při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky 

neporovnáváme s ostatními žáky třídy, 

• navozujeme příjemnou a soustředěnou atmosféru při práci, 

• spolupracujeme s rodiči, 

• vyhledáváme činnosti, ve kterých může být žák úspěšný, 

• dodržujeme časté přestávky, střídáme pracovní tempo. 

  

Vzdělávání žáků s poruchami chování 

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé 

normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. 

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat formou individuální integrace. Ve spolupráci a na 

doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného 

individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí 

bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez 

podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí  s žáky stanovit přesná 

pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést 

systém pochval a trestů. 

 

Vzdělávání žáků s více vadami 

Vzdělávání žáků s více vadami  by probíhalo formou individuální integrace. Žáci by se 

vzdělávaly podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních 

vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení  příslušných speciálně pedagogických 

center nebo pedagogicko-psychologických poraden by byly realizovány změny v učebním 

plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení  SPC nebo PPP  o závažnosti postižení 

by byla požadována přítomnost osobního asistenta, který by pomáhal žákovi (jednomu či 

více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomáhal by učitelům při komunikaci s takovým 
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to dítětem, pomáhal při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy 

s rodiči postiženého žáka. Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch 

učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny jim 

poskytujeme speciální péči – doučování, zvláštní cvičení, prodloužený výklad, diktát 

s přípravou , čtení s okénkem. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a 

hodnotíme s tolerancí.  

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově 

postižení)  

Vzdělávání žáků zrakově postižených by probíhalo formou individuální integrace. Žáci  by se 

vzdělávali  podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních 

vzdělávacích plánů. 

  

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) 

Vzdělávání žáků tělesně postižených bude by probíhalo formou individuální integrace. Žáci 

by se vzdělávali podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních 

vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra bychom 

realizovali změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní 

tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně  v ostatních 

předmětech. Protože škola není bezbariérová, bylo by nutné požadovat přítomnost osobního 

asistenta, který by pomáhal žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, 

by pomáhal  učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhal při komunikaci dítěte 

s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel by musel žáky 

na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob 

komunikace ve třídě i mimo vyučování. 

 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považování žáci, kteří k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s 

ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků 

je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho 

individuální možnosti a schopnosti. Učitelé k tomu přizpůsobují své vzdělávací strategie na 

základě stanovených podpůrných opatření. Podle školního vzdělávacího programu se 

uskutečňuje vzdělávání všech žáků školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola. 

PLPP (plán pedagogické podpory) sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího 

předmětu za pomocí výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Na základě 

spolupráce jednotlivých vyučujících jsou stanoveny metody práce se žákem, způsoby kontroly 

osvojení znalostí a dovedností. Ředitelka školy stanoví termín přípravy PLPP a organizuje 

společné schůzky s rodiči, učiteli a vedením školy. Při práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školního poradenského 

zařízení. Školní poradenské pracoviště v naší škole není.  Spolupracujeme se školským 

poradenským zařízením. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace 

mezi školou a rodinnou žáka. Za nutné také považujeme stálé zkvalitňování odbornosti 

pedagogických pracovníků.  
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Specifikace provádění podpůrných opatření 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole 

využívána dle doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory zejména: 

 
Metody výuky (pedagogické postupy) 

• respektujeme odlišné styly učení jednotlivých žáků, 

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

žákovi, 

• důraz klademe na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, 

• respektujeme pracovní tempo žáků a poskytujeme jim dostatečný čas k 

• zvládnutí úkolů, 

• podporujeme poznávací procesy žáka (osvojování učiva, rozvoj myšlení, 

• pozornosti, paměti), 

• respektujeme míru nadání žáka a jeho specifika, 

• orientujeme se na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na  

• rozvoj vnímání, na práci s textem a obrazem, 

• orientujeme se na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které vedou 

• k osvojování vědomostí a dovedností pomocí opakování a procvičování, 

• individualizujeme výuku (zohledňujeme individuální potřeby žáka, respektujeme 

• pracovní specifika žáka, styl učení, poskytujeme doplňující výklad nebo 

• procvičování, nastavujeme dílčí cíle tak, aby žák mohl prožívat úspěch, 

• opakovaně se vracíme ke klíčovým pojmům a dovednostem), 

• respektujeme pracovní tempo žáka, stanovujeme odlišné časové limity pro 

• plnění úkolů, 

• při zadávání domácích úkolů zohledňujeme možnosti žáka a podmínky, které 

• má žák k jejich plnění, 

 

Organizace výuky 

• střídáme formy a činnosti během výuky, 

• využíváme skupinové výuky, 

• postupně nacvičujeme se žáky kooperativní výuku, 

• v případě doporučení vkládáme pro žáka do vyučovací hodiny krátkou 

• přestávku, 

• měníme zasedací pořádek či uspořádání třídy v rámci vyučovací hodiny se 

• zřetelem k charakteru výuky a potřebám žáků, 

• nabízíme žákům školní volnočasové aktivity a podporujeme tak rozvoj zájmů 

• žáků, 

 

Hodnocení žáka 

• využíváme různých forem hodnocení žáka, 

• naše hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka, 

• pracujeme s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému, s 

• důrazem na podporu rozvoje dovedností a vědomostí žáka, 

• podporujeme sebehodnocení, 

• motivujeme žáka hodnocením pro další vzdělávání, 

• jasně a srozumitelně formulujeme hodnotící kritéria, 

• u formativního hodnocení směřujeme k zpětnovazební podpoře efektivního 

• učení žáka, aby pro něj bylo informativní a korektivní, 

• u celkového hodnocení žáka zohledňujeme jak omezení žáka, tak zejména 

• jeho pokroky ve vzdělání. 
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Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

• seznámíme všechny pedagogy, ale i spolužáky, s daným postižením žáka, 

• respektujeme zvláštnosti a možnosti žáka, 

• vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnosti úlev, 

• utvoříme optimální pracovní prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry, 

• využíváme možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné, 

• v případě dlouhodobé nemoci konzultujeme tuto skutečnost s ŠPZ a zákonnými 

zástupci dítěte, 

• klademe reálné cíle, postupně zvyšujeme nároky, 

• podporujeme snahu žáka, chválíme při sebemenším zlepšení výkonu, ale nedostatky 

neporovnáváme s ostatními, 

• navozujeme příjemnou a soustředěnou atmosféru při práci, 

• každodenně spolupracujeme s rodiči, 

• vyhledáváme činnosti, ve kterých může být žák úspěšný, 

• dodržujeme časté přestávky, střídáme pracovní tempo žáka. 

 

 

Zapojení dalších osob a subjektů 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho 

zákonných zástupců a ŠPZ. 

Poradenskou podporu těmto žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům zajišťuje 

školní poradenské pracoviště, které tvoří: 

•  třídní učitelky  

• ředitelka školy 

 

Zásady komunikace učitele s rodičem 

▪ vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus)  

▪ dostatek času pro rozhovor s rodiči (nabídka konzultačních hodin) 

▪ uvedení zdrojů informací (totéž umožnit rodičům)  

▪ snaha o citlivou pomoc a radu rodičům  

 

Podpůrná opatření 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole podle 

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory jsou tyto: 

 a) v oblasti metod výuky:  

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků  

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

žákovi 

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí 

úkolů 

 b) v oblasti organizace výuky:  

- střídání forem a činností během výuky 9 

- u mladších žáků využívání skupinové výuky  

- postupný přechod k systému kooperativní výuky 
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- v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin nebo dělení a spojování 

vyučovacích hodin  

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

přestávka  

- pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního 

vzdělávání na 6 ročníků  

c) prostorové a materiální podmínky:  

- prostorové uspořádání třídy a pracovního místa respektující nároky na žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami; 

- speciální učebnice, kompenzační a jiné pomůcky, které jsou nezbytné pro vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Zásady práce pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními  

− respektujeme zvláštnosti a možnosti žáka, dodržujeme jednotlivé vývojové etapy,  

− utvoříme mu optimální pracovní prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry  

− zajistíme mu kompenzační a didaktické pomůcky  

− užíváme vhodné metody a formy práce  

− zapojujeme žáka do všech vzdělávacích aktivit  

− klademe reálné cíle, postupně zvyšujeme nároky, často opakujeme učivo  

− využíváme reedukační metody podle druhu a stupně poruchy  

− podporujeme snahu, chválíme, výsledky nesrovnáváme s ostatními  

− dodržujeme časté přestávky, střídáme pracovní tempo  

− odstraňujeme rušivé vlivy při práci, navozujeme příjemnou a soustředěnou atmosféru, 

relaxujeme  

− vyhledáváme činnosti, ve kterých může být žák úspěšný  

 

 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných  

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s 

vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, 

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Účelem podpory vzdělávání těchto 

žáků je, aby výuka žáků probíhala takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich 

potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud 

možno i uplatnit a dále rozvíjet. Učitelé k tomu přizpůsobují své vzdělávací strategie na 

základě stanovených podpůrných opatření pro nadané žáky Individuální plán sestavuje třídní 

učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu, ve které se projevuje nadání, za pomocí 

výchovného poradce. IVP má písemnou podobu. IVP je sestaven nejpozději do jednoho 

měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín 

vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP. IVP 

může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a 

upravován 10 v průběhu školního roku. Ředitelka školy zajistí písemný informovaný souhlas 

zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Při práci se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školního 

poradenského zařízení. Školní poradenské pracoviště na naší škole není,  tvořeno ředitelem 

školy. Ředitelka školy je pověřena spoluprací se školským poradenským zařízením.  
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Podpůrná opatření pro žáky nadané nebo mimořádně nadané jsou v naší škole podle 

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory jsou tyto:  

▪ předčasný nástup dítěte ke školní docházce;  

▪ vzdělávání mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;  

▪ obohacování vzdělávacího obsahu;  

▪ zadávání specifických úkolů, projektů;  

▪ příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol; Prostorové a 

materiální podmínky:  

▪ prostorové uspořádání třídy a pracovního místa respektující nároky na žáka nadaného 

nebo mimořádně nadaného  

▪ učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a 

pomůcky umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků. 

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných  

Zařazení  nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na 

vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k 

rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které 

reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní 

koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují 

stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), 

individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy), i 

navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim 

zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa 

techniky…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade 

učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je 

zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň … 

Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou 

podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních 

uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k 

zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo  základní uměleckou školou. Při 

samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou 

pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech 

pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou 

zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. 

Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s 

pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní 

výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě 

pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný.  

 

 

3.5 Průřezová témata 

 

Průřezová témata reprezentují ve školním vzdělávacím programu okruhy aktuálních 

problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické 

okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení 

vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro 

průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích 

předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a 



  

18 

 

dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Průřezová témata jsou realizována především 

formou integrace do normální výuky. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je na 1. 

stupni běžnou součástí výuky, proto zde není vyplněno. Blíže je integrace vyjádřena 

v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně. 

  

 

1. Osobnostní a sociální výchova  

Orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. 

Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat 

každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Všechna témata se uskutečňují 

prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí. 

Zahrnuje tematické okruhy :  

Osobnostní rozvoj  
 Rozvoj schopností poznávání  

 Sebepoznání a sebepojetí  

 Seberegulace a sebeorganizace  

 Psychohygiena  

 Kreativita  

Sociální rozvoj  

 Poznávání lidí  

 Mezilidské vztahy  

 Komunikace  

 Kooperace a kompetice  

Morální rozvoj  

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

Realizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především: 

• na utváření pozitivních (nezraňujících) postojů k sobě samému i k druhým;  

• na rozvoj zvládání vlastního chování; 

• na podporu akceptace různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů;  

• na uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci;  

• na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci; 

• na uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  

• vede k porozumění sobě samému a druhým 

• napomáhá ke zvládání vlastního chování 

• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

• rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

• utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

• umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. 

konfliktů) 

• formuje studijní dovednosti 

• podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 
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V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

• pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým 

• vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

• vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

• přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

• napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů 

chování 

 

 

2. Výchova demokratického občana  

V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v 

konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí vlastních práv a 

povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým 

způsobům řešení konfliktů a problémů. Má vybavit žáka základní úrovní občanské 

gramotnosti. Její získání má žákovi umožnit konstruktivně řešit problémy se zachováním své 

lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv 

a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a 

demokratických způsobů řešení. Jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratických 

vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků – budoucích dospělých 

občanů – v životě demokratické společnosti. Při jejich realizaci je užitečné vycházet 

z reálných životních situací a doporučené obsahy tematických okruhů co nejvíce vztahovat 

k životní zkušenosti žáků. Zahrnuje tematické okruhy: 

 

 Občanská společnost a škola  

 Občan, občanská společnost a stát  

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  

 

Realizace průřezového tématu Výchova demokratického občana bude v případě žáků 

s lehkým mentálním postižením zaměřena především na utváření: 

• sebeúcty, sebedůvěry a samostatnosti;  

• úcty k zákonu;  

• úcty k hodnotám, jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost, tolerance;  

• aktivního postoje v obhajování a dodržování lidských práv a svobod; 

• ohleduplnosti a ochoty pomáhat slabším;  

• respektu ke kulturním, etnickým a jiným odlišnostem; 

• empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování.  

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za 

tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a 

prezentační schopnosti a dovednosti 

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 
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V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě 

 vychovává k úctě k zákonu 

 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

 přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a 

odpovědnost 

 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z 

různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 
 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Výchova budoucích evropských 

občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, schopných v dospělosti mobility a 

flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity 

při respektování národní identity. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské 

hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a 

osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. 

Propojení tématu s digitálními technologiemi umožňuje žákům zejména samostatně získávat, 

vyhodnocovat a sdílet informace o zemích Evropy a světa. Tyto informace mají především 

usnadňovat orientaci v nabídce vzdělávacích a pracovních příležitostí, rozvíjení zájmů a 

navazování kontaktů. Podněcuje zájem žáků o Evropu a svět a zprostředkovávají jim poznání 

Evropy a světa jako uspořádaného prostředí, měnícího se v čase, v němž se lidé setkávají, 

společně řeší problémy a utvářejí svůj život. Zahrnuje tematické okruhy: 

 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět  

 Jsme Evropané  

 

Realizace průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech bude v případě žáků s lehkým mentálním postižením zaměřena především: 

• na překonávání stereotypů a předsudků;  

• na kultivaci postojů k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života;  

• na kultivaci postojů ke kulturní rozmanitosti;  

• na utváření pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám;  

• na osvojování vzorců evropského občana;  

• na podporu smyslu pro zodpovědnost. 

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

• rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a 

kulturním odlišnostem mezi národy 

• prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů 

na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech 
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• prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí 

mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních 

problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a 

dodržování lidských práv 

• rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, 

nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech 

• rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, 

seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru 

• prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a 

kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu  

• vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje 

s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi 

jejich zpětného ovlivňování a využívání 

• vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem 

žáků o osobnostní vzory 

• rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v 

situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských 

perspektiv 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

• pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 

• obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv 

rozšířených o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi 

• kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí 

života 

• utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti 

• podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám 

• upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost 

 

 

4. Multikulturní výchova 

Umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. 

Zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. 

Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále 

se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Hluboce se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, 

vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní 

komunitou. Přispívá k vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči 

„nepoznanému“. Propojení Multikulturní výchovy s digitálními technologiemi umožňuje 

žákům zejména získávat, vyhodnocovat a sdílet informace jako východisko pro přemýšlení o 

naléhavých tématech a způsobech jejich řešení. Zahrnuje tematické okruhy: 

 

 

 Kulturní diference  

 Lidské vztahy  

 Etnický původ  

 Multikulturalita  

 Princip sociálního smíru a solidarity  
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Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především: 

• na uvědomění si vlastní identity a schopnost reflexe vlastního sociokulturního zázemí; 

• na utváření hodnotového systému žáků, korekci jejich jednání; 

• na rozvoj dovedností potřebných pro uplatňování vlastních práv a respektování práv 

druhých;   

• na utváření tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám; 

• na rozvoj dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin; 

• na vnímání odlišnosti jako příležitosti k obohacení, nikoliv jako zdroje konfliktu;     

• na uvědomění si neslučitelnosti rasové (náboženské apod.) intolerance s principy života 

v demokratické společnosti;  

• na podporu angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a 

rasismu; 

• na vnímání sebe jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti 

k minoritním skupinám. 

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách 

žijících v české a evropské společnosti 

 rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturní 

kontakty k obohacení sebe i druhých 

 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních 

skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné 

zájmy, názory i schopnosti druhých 

 učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny 

etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné 

 rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, 

náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin 

 rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci 

vzniku xenofobie 

 učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů 

a připravenosti nést odpovědnost za své jednání 

 poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, 

etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

• pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k 

odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních 

sociokulturních skupin a uznávat je 

• napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní 

sociokulturní zázemí 

• stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat 

odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoliv jako zdroj konfliktu 

• pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s 

principy života v demokratické společnosti 
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• vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a 

rasismu 

• učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu 

společnosti k minoritním skupinám 

 

 

5. Environmentální výchova  

Vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k 

pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání 

významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Postupným propojováním, 

rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto 

oblastech umožňuje utváření integrovaného pohledu. Propojení Environmentální výchovy s 

digitálními technologiemi umožňuje žákům aktivně získávat a sdílet zásadní informace 

týkající se naléhavých otázek životního prostředí. To umožňuje jednak hlouběji poznávat 

a vyhodnocovat závažnost ekologických problémů, jednak zvyšovat zájem žáků, aby 

modelovali a prezentovali varianty jejich řešení, komunikovali o nich, a vyhodnocovat jejich 

možné dopady na úrovni lokální a globální. Zahrnuje tematické okruhy: 

 

 Ekosystémy  

 Základní podmínky života  

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

 Vztah člověka k prostředí  

 

Realizace průřezového tématu Environmentální výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především: 

• na vnímání života jako nejvyšší hodnoty; 

• na rozvoj odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů; 

• na rozvoj aktivity, tvořivosti, vstřícnosti a ohleduplnosti ve vztahu k prostředí; 

• na utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí; 

• na podporu angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí; 

• na rozvoj vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví. 

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

• rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a 

důsledkům lidských činností na prostředí 

• vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování 

• přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy 

k prostředí v různých oblastech světa  

• umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní 

odpovědností ve vztazích k prostředí 

• poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí 

jednání občana vůči prostředí 

• ukazuje modelové příklady žádoucího i nežádoucího jednání z hledisek životního 

prostředí a udržitelného rozvoje  

• napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, 

evropské i mezinárodní úrovni 

• seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti 
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• učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických 

problémů 

• učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat 

a zdůvodňovat své názory a stanoviska 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

 vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

 vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní 

perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti 

 podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu 

k prostředí 

 přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot 

prostředí 

 vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí 

 vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu 

dědictví 

 

 

6. Mediální výchova  

Nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. 

Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince 

a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života. Má vybavit žáka základní úrovní 

mediální gramotnosti. Osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské 

roli současných médií a získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé 

zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Schopnost analyzovat nabízená sdělení, 

posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Orientaci v mediovaných 

obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších 

potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. Propojení 

Mediální výchovy s digitálními technologiemi zdůrazňuje témata a činnosti týkající se 

mediální komunikace, bezpečnosti komunikace a minimalizace rizik, potřebnosti rozlišovat 

mezi soukromou a veřejnou komunikací a vnímat naléhavost neustálého kritického 

vyhodnocování informací a mediálních sdělení. Pro plnohodnotné zapojení žáků do mediální 

komunikace je třeba vytvářet příležitosti a podmínky k tvorbě mediální produkce a k 

vědomému využívání různých výrazových prostředků a tvořivých realizačních postupů.  

 

Zahrnuje tematické okruhy: 

Tematické okruhy receptivních činností 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

 Stavba mediálních sdělení  

 Vnímání autora mediálních sdělení  

 Fungování a vliv médií ve společnosti  

 

Tematické okruhy produktivních činností 

 Tvorba mediálního sdělení  

 Práce v realizačním týmu  
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Realizace průřezového tématu Mediální výchova bude v případě žáků s lehkým mentálním 

postižením zaměřena především: 

• na uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za 

jeho naplnění; 

• na využívání potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného 

času; 

• na vytvoření představy o roli médií jak v klíčových společenských situacích a v 

demokratické společnosti vůbec, tak v každodenním životě v regionu; 

• na rozvoj citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních 

sdělení; 

• na rozvoj citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména 

o menšinách) i jednotlivci; 

• na rozvoj komunikačních schopností, zejména při veřejném vystupování; 

• na využívání vlastních schopností v týmové práci a dovednosti přizpůsobit se potřebám a 

cílům týmu. 

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

• přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 

• umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a 

kritického odstupu od nich 

• učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění 

volného času 

• umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 

• vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů 

(zejména zpravodajských) 

• umožňuje získat představu o roli médií v klíčových společenských situacích a v 

demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu) 

• vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) 

• vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci 

• rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného 

a mluveného textu 

• přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu 

• přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

• rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních 

sdělení 

• vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a 

odpovědnosti za jeho naplnění 

• rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti 

(zejména o menšinách) i jednotlivci 

• napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a 

odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 
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Cíle dalšího vzdělávání 
 
Cíl Co představuje v životě školy a žáka  

a ve výuce 

 

1. Umožnit žákům osvojit 

si strategii učení a 

 motivovat je pro 

celoživotní učení 

  

Rozvoj postojů, dovedností a způsobů  rozhodování metodami, které umožňují 

přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, Internet, 

exkurze  

Propojení informací se skutečným životem 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu 

Poznávání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Účast na organizaci vzdělávání 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení formou zpětné vazby 

Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí 

Výuka bez situací nerovnosti a ponížení  

Stanovení dílčích cílů 

Zařazování metod, které podporují zvídavost 

Využívání kladného hodnocení 

Dobré výsledky podporují motivaci 

Osobní příklad 

  

2. Podněcovat žáky 

k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a 

k řešení problémů 

  

Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů  

Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů 

a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám 

Praktická cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, třídění, analýza, 

syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvíjení schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

  

3. Vést žáky k  všestranné, 

účinné a otevřené 

komunikaci 

  

Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, 

výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, 

respektování originálních, nezdařených aj. názorů) 

Základ pro hledání a objevování problémů 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

  

4. Rozvíjet u žáků 

schopnost spolupracovat 

a respektovat práci 

a úspěchy vlastní i 

druhých 

  

Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

  

5. Připravovat žáky 

k tomu, aby se projevovali 

jako svébytné,  svobodné  

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 
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a zodpovědné  osobnosti, 

uplatňovali svá práva a 

plnili své povinnosti 

  

Vhodnou formou prosazovat své zájmy 

Učit se argumentovat 

Pracovat se školním řádem 

Školní parlament – účast zástupců tříd 

  

6. Vytvářet u žáků 

potřebu projevovat 

pozitivní city v chování, 

jednání a v prožívání 

životních situací, rozvíjet 

 vnímavost a citlivé vztahy 

k lidem, svému prostředí i 

k přírodě 

  

  

 

Chápání bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči 

podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích 

S pomocí dospělých řešení své citové vztahy 

Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým 

hodnotám 

Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání 

  

7. Učit žáky aktivně 

rozvíjet a chránit své 

fyzické, duševní a sociální 

zdraví 

a být za ně odpovědný 

  

Čistota prostředí školy 

Vhodné hygienické zázemí 

Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho 

úpravě 

Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová) 

Zdravý stravovací a pitný režim 

Kompenzační a hygienické přestávky v učení 

Pohybové relaxační přestávky, dostatečná nabídka pohybových aktivit pro 

každého (včetně víkendových a prázdninových zájezdů) 

Škola bez kouře a drog 

Důsledná prevence šikany a násilí 

Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání 

Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení 

  

8. Vést žáky k toleranci a 

ohleduplnosti k jiným 

lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, 

učit je žít společně 

s ostatními lidmi 

  

Chápání principy a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a 

společnosti 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech 

Rozvíjení schopnosti empatie 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných 

kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

  

9. Pomáhat žákům 

poznávat a rozvíjet vlastní 

schopnosti v souladu 

s reálnými možnostmi a 

uplatňovat je spolu 

s osvojenými vědomostmi 

a dovednostmi při 

 rozhodování o vlastní 

životní a profesní 

orientaci 

Uplatňování sebehodnocení žáků. 

Harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace 

Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Výstupní hodnocení žáků 

 

Formy: 

INT – integrace tematického okruhu průřezového tématu 

SP – samostatný předmět 

p - projekt 
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4. Učební Plán 

4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. – 5. ročník 

Celkem hodin 20 22 25 26 26 118 

oblasti  MČD předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

33 

9 

Český jazyk a lit. 7+2 7+2 7+2 6+2 6+2 43 

Cizí jazyk (Aj) - - 3 3 3 9 

Matematika 

a její 

aplikace 

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

Informatika 2 Informatika - - - 1 1 2 

Člověk  

a jeho svět 

11 Prvouka 2 2 2 - - 6 

Vlastivěda - - - 1+1 2 4 

Přírodověda - - - 1+1 1+1 4 

Umění  

a kultura 

12 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7 

Člověk  

a zdraví 

10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk  

a svět práce 

5 Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Disponibilní 

časová 

dotace 
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Nepovinný 

předmět 

 Náboženství 1 1 1 1 1 5 

 

4.2 Poznámky k učebnímu plánu 

• Je dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního vzdělávání 

(118, resp. 122 hodin). 

• Není překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé 

ročníky základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, 3. – 

5. ročník 26 hodin). 

• Minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání: 1. 

a 2. ročník 18 hodin, 3. – 5. ročník 22 hodin                                                     

• § Disponibilní hodiny (posílená časová dotace hodin - max. 16 h) jsou v učebním 

plánu uvedeny za znaménkem plus. 

• Do učebního plánu školy byl začleněn nepovinný předmět náboženství, který nabízí 

žákům výuku římskokatolického náboženství od 1. do 5. ročníku. 
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5. Učební osnovy 

 

5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

 

5.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován v 1.-5. ročníku jako samostatný předmět. 

Směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, 

osvojování a rozvíjení čtenářských dovedností a schopností. Vede k využívání různých zdrojů 

informací např. encyklopedie, internet, slovník apod. pro rozšiřování znalostí a dovedností 

potřebných pro další rozvoj. Předmět je vyučován takto: 

1. ročník    9 hodin týdně, 

2. ročník    9 hodin týdně, 

3. ročník    9 hodin týdně, 

4. ročník    8 hodin týdně, 

5. ročník    8 hodin týdně. 

  

Výuka probíhá v kmenových třídách, na čtení využíváme čítárnu, k procvičování a 

upevňování učiva využíváme vhodné počítačové programy. Dovednosti získané v předmětu 

Český jazyk a literatura jsou důležité pro výuku a vzdělávání v jiných oborech.  Byl časově 

posílen o 9 disponibilních hodin, neboť tento vyučovací předmět prolíná všemi vzdělávacími 

oblastmi ŠVP. Formou realizace vzdělávacího obsahu je vyučovací hodina.  
 

 

Formy a metody práce  

 

Jsou společné postupy ve vyučovacím předmětu, jimiž pedagogové vytvářejí a rozvíjejí 

klíčové kompetence žáků: 

 

• frontální výuka, skupinová, párová a individuální práce, 

• rozhovor, dialog, dramatizace, 

• jazykové hry, 

• říkanky, básničky, 

• poslech mluveného slova, 

• činnostní aktivity-vyhledávání, porozumění textu, práce s chybou a podobně, 

• výukové programy na počítači, 

• výklad. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

▪ rozvíjíme dovednosti potřebné k osvojení učiva, 

▪ vedeme k využívání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných 

oblastech, 

▪ učíme vyhledávat, třídit, hodnotit a ukládat informace z různých zdrojů a uvádět je do 

souvislostí 

Kompetence k řešení problémů 

▪ vedeme k samostatné aplikaci osvojených pravidel probraných mluvnických jevů, 

▪ motivujeme žáka k tomu, aby se nenechal  odradit případným neúspěchem a snažil  se 

nalézt řešení, 

▪ zaměřujeme se na to, aby žák kontroloval svoji práci, objevoval chyby a odstranil je, 

▪ učíme žáka obhájit si svá rozhodnutí 

Kompetence komunikativní 

▪ učíme žáka správně formulovat obsah sdělení v rámci probíraných žánrů, 

▪ procvičujeme kultivované vyjadřování a rozšiřujeme slovní zásobu 

▪ nacvičujeme prezentování svých myšlenek a názorů 

Kompetence sociální a personální 

▪ zařazujeme práci ve skupinách, diskutujeme, spolupracujeme a nalézáme společná 

řešení problémů 

▪ požadujeme dodržování dohodnutých pravidel a respektování ostatních, 

▪ učíme žáky  poskytnout pomoc nebo o ni požádat 

Kompetence občanské 

▪ seznamujeme  s národními a kulturními tradicemi tak, aby chápal jejich význam a 

zapojoval se do kulturního dění, 

▪ posilujeme  kladný postoj k přírodě a životnímu prostředí využíváním naučné a 

vědecké literatury, 

▪ vedeme k odpovědnosti k sobě samému i k ostatním  

Kompetence pracovní 

▪ dodržujeme hygienická pravidla při čtení a psaní, 

▪ učíme plánovat učení a organizovat své pracovní místo 

▪ dbáme na přizpůsobení se podmínkám a prostředí, ve kterém žák pracuje 
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1. ročník 

 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

KOMUNIKAČNÍ 

A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 

 čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 

pozorné, plynulé); věcné čtení (čtení jako 

zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová 

slova) 

 naslouchání – praktické naslouchání 

(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); 

věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, 

aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat 

otázkami) 

 mluvený projev – základy techniky 

mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost), vyjadřování závislé na 

komunikační situaci; komunikační žánry: 

pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, 

zpráva, oznámení, vypravování, dialog na 

základě obrazového materiálu; základní 

komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 

ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího 

a posluchače, zdvořilé vystupování), 

mimojazykové prostředky řeči (mimika, 

gesta) 

 písemný projev – základní hygienické 

návyky (správné sezení, držení psacího 

náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým 

materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný 

a přehledný písemný projev, formální úprava 

textu);  

 čte s porozuměním jednoduché texty  

 rozumí pokynům přiměřené složitosti 

 dbá na správnou výslovnost, tempo řeči 

a pravidelné dýchání 

 zvládá základní hygienické návyky spojené se 

psaním 

 píše písmena a číslice – dodržuje správný 

poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon 

a správné tvary písmen 

 spojuje písmena a slabiky 

OSV  

− rozvoj schopností 

poznávání, sebepoznání a 

sebepojetí  

− poznávání lidí, mezilidské 

vztahy, komunikace 

 

MKV 

− lidské vztahy, etnický 

původ, multikulturalita,  

 

EV 

− životního prostředí, vztah 

člověka k prostředí 

 

 

M  

– počet slabik, slov, řádků, 

odstavců, stránek 

– psaní číslic, zápis slovních 

úloh 

– orientace na ploše, v prostoru 

(vpravo – vlevo, nahoře – dole) 

 

HV  

– zvuky, tóny 

– dechová cvičení  
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JAZYKOVÁ 

VÝCHOVA 

 

 zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení 

hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek 

a souhláskových skupin, modulace souvislé 

řeči (tempo, intonace, přízvuk) 

 slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, 

význam slov 

 rozlišuje všechna písmena malé a velké 

abecedy 

 rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) 

a souhlásky  

 tvoří slabiky 

 rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky 

 píše velká písmena na začátku věty a ve 

vlastních jménech 

– délka samohlásek, sluchová 

diferenciace, hry na rozvoj 

sluchového vnímání 

 

VV  

– obrázková osnova 

– ilustrace pohádky, příběhu 

– kresba, malba na velké plochy 

(uvolnění ruky) 

– výroba obrázků i písmen 

– výtvarné vyjádření obsahu 

věty, verše, říkanky 

– ilustrace pohádky, příběhu, 

divadelního představení 

– obrázková osnova 

 

TV  

– pohybové vyjádření říkanky, 

písničky 

– cvičení s říkadly 

– TV chvilky 

 

PRV  

– vycházka, výlet, exkurze 

(popis, vyprávění zážitků) 

– výchova ke zdraví 

 

PČ – modelování písmen, 

vytrhávání písmen 

– leporelo 

 

LITERÁRNÍ 

VÝCHOVA 

 

 poslech literárních textů 

 zážitkové čtení a naslouchání 

 základní literární pojmy – literární druhy a 

žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, 

pohádka, spisovatel, básník, kniha, čtenář; 

divadelní představení, 

 pamatuje si a reprodukuje jednoduché 

říkanky a dětské básně 

 reprodukuje krátký text podle otázek a 

ilustrací 

 při poslechu pohádek a krátkých příběhů 

udržuje pozornost 

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
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2. ročník 

 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

KOMUNIKAČNÍ 

A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 

 čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 

pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků 

v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj 

informací, čtení vyhledávací, klíčová slova) 

 naslouchání – praktické naslouchání 

(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); 

věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, 

aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat 

otázkami) 

 mluvený projev – základy techniky 

mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost), vyjadřování závislé na 

komunikační situaci; komunikační žánry: 

pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, 

zpráva, oznámení, vypravování, dialog na 

základě obrazového materiálu; základní 

komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 

ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího 

a posluchače, zdvořilé vystupování), 

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 

 písemný projev – základní hygienické 

návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, 

hygiena zraku, zacházení s grafickým 

materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný 

a přehledný písemný projev, formální úprava 

textu); žánry písemného projevu: adresa, 

blahopřání, pozdrav z prázdnin, oznámení, 

pozvánka, popis 

− převádí slova z mluvené do psané podoby 

− dodržuje správné pořadí písmen ve slově a 

jejich úplnost 

− opisuje a přepisuje krátké věty 

− plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti 

− porozumí písemným nebo mluveným pokynům 

přiměřené složitosti 

− respektuje základní komunikační pravidla 

v rozhovoru  

 

 

OSV  

− rozvoj schopností 

poznávání, sebepoznání a 

sebepojetí, kreativita 

− poznávání lidí, mezilidské 

vztahy, komunikace,  

− řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, 

hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 

MKV 

− kulturní diference, lidské 

vztahy, etnický původ, 

multikulturalita, princip 

sociálního smíru a 

solidarity 

 

EV 

− životního prostředí, vztah 

člověka k prostředí 
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JAZYKOVÁ 

VÝCHOVA 

 zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení 

hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek 

a souhláskových skupin, modulace souvislé 

řeči (tempo, intonace, přízvuk) 

 slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, 

význam slov, slova jednoznačná 

a mnohoznačná, antonyma, synonyma, 

homonyma; stavba slova (kořen, část 

předponová a příponová) 

− rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 

člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky 

− porovnává významy slov, zvláště slova 

opačného významu a slova významem 

souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá 

v textu slova příbuzná 

− porovnává a třídí slova podle zobecněného 

významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

VV  

– výtvarné vyjádření děje 

– zážitek z prázdnin 

– obrázková osnova 

– ilustrace pohádky, příběhu, 

divadelního představení 

– ilustrace přečteného textu 

 

PČ – výroba loutky 

 

TV – TV chvilky 

 

Prv.  

– vycházka, výlet, exkurze 

(popis, vyprávění zážitků) 

– výchova ke zdraví 

 

HV – délka samohlásek, 

sluchová diferenciace, hry na 

rozvoj sluchového vnímání 

 

LITERÁRNÍ 

VÝCHOVA 

 

 poslech literárních textů 

 zážitkové čtení a naslouchání 

 tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 

vhodných literárních textů, volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace 

 základní literární pojmy – literární druhy a 

žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, 

pohádka, spisovatel, básník, kniha, čtenář; 

divadelní představení; verš, rým,  

− pamatuje si a reprodukuje říkanky a dětské 

básně 

− reprodukuje text podle otázek a ilustrací 

− při poslechu pohádek a příběhů udržuje 

pozornost  

− čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku 

− vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

− rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 

odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 
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3. ročník 

 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

KOMUNIKAČNÍ 

A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 

 čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 

pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků 

v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, 

čtení vyhledávací, klíčová slova) 

 naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, 

vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání 

(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat 

slyšené, reagovat otázkami) 

 mluvený projev – základy techniky mluveného 

projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), 

vyjadřování závislé na komunikační situaci; 

komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, 

prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, 

dialog na základě obrazového materiálu; základní 

komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 

ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího 

a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové 

prostředky řeči (mimika, gesta) 

 písemný projev – základní hygienické návyky; 

technika psaní; žánry písemného projevu: adresa, 

blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, 

oznámení, pozvánka, vzkaz, dopis, popis; 

vypravování 

 

 

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost 

- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a 

volí vhodné tempo řeči 

- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči 

v běžných školních i mimoškolních situacích 

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 

projev 

- zvládá základní hygienické návyky spojené se 

psaním 

- píše správné tvary písmen a číslic, správně 

spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní 

písemný projev 

- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a 

vypráví podle nich jednoduchý příběh 

- opisuje a přepisuje jednoduché texty  

- píše správně a přehledně jednoduchá sdělení 

- píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy 

- ovládá hůlkové písmo 

- tvoří otázky a odpovídá na ně 

 

OSV  

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

kreativita 

− poznávání lidí, 

mezilidské 

vztahy, 

komunikace 

− řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti, 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

MKV 

− lidské vztahy, 

 

EV 

− vztah člověka 

k prostředí 
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JAZYKOVÁ 

VÝCHOVA 

 

 zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení 

hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek 

a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči 

(tempo, intonace, přízvuk) 

 slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, 

význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, 

antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova 

(kořen, část předponová a příponová, koncovka) 

 tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

 skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní 

skladební dvojice 

− rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

− užívá v mluveném projevu správné gramatické 

tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

− spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 

spojkami a jinými spojovacími výrazy 

− rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího 

a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové 

i zvukové prostředky 

− 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 

− určuje samohlásky a souhlásky, seřadí slova 

podle abecedy  

 

 

VV  

– obrázková osnova 

– výtvarné vyjádření 

obsahu věty, verše, 

říkanky 

– ilustrace pohádky, 

příběhu, divadelního 

představení 

– ilustrace přečteného 

textu 

– zážitek z prázdnin 

 

PČ – výroba loutky 

 

TV – TV chvilky 

 

PRV  

– výchova ke zdraví – 

vycházka, výlet, 

exkurze (popis, 

vyprávění zážitků) 

 

HV – délka 

samohlásek, sluchová 

diferenciace, hry na 

rozvoj sluchového 

vnímání 

 

 

LITERÁRNÍ 

VÝCHOVA 

 

 poslech literárních textů 

 zážitkové čtení a naslouchání 

 tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 

vhodných literárních textů, volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, 

vlastní výtvarný doprovod 

 základní literární pojmy – literární druhy a žánry: 

rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 

bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; 

divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, 

přirovnání 

 

- pamatuje si a reprodukuje říkanky a básně 

- reprodukuje text podle otázek a ilustrací 

- při poslechu pohádek a příběhů udržuje pozornost  

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku 

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 

odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 

učitele a podle svých schopností 

 

 

 



  

37 

 

4. ročník 

 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

KOMUNIKAČNÍ 

A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 

 čtení – praktické, věcné  

 naslouchání – praktické, věcné  

 mluvený projev – základy techniky 

mluveného projevu, vyjadřování 

závislé na komunikační situaci; 

komunikační žánry: pozdrav, 

oslovení, omluva, prosba, vzkaz, 

zpráva, oznámení, vypravování, 

dialog na základě obrazového 

materiálu; základní komunikační 

pravidla, mimojazykové prostředky 

řeči (mimika, gesta) 

 písemný projev – základní 

hygienické návyky (správné sezení, 

držení psacího náčiní, hygiena zraku, 

zacházení s grafickým materiálem); 

technika psaní (úhledný, čitelný a 

přehledný písemný projev, formální 

úprava textu); žánry písemného 

projevu: adresa, blahopřání, pozdrav 

z prázdnin, omluvenka; zpráva, 

oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, 

dopis, popis; jednoduché tiskopisy 

(přihláška, dotazník), vypravování 

 

- vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných 

situacích 

- má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování 

- v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, 

pauzy a tempo řeči 

- popíše jednoduché předměty, činnosti a děje  

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 

nahlas 

- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, podstatné informace 

zaznamenává 

- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 

zapamatuje si z něj podstatná fakta 

- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 

vzkaz na záznamníku 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně 

ji užívá podle komunikační situace 

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 

krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové 

posloupnosti 

 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání, sebepoznání a 

sebepojetí, seberegulace a 

sebeorganizace, kreativita  

− poznávání lidí, mezilidské 

vztahy, komunikace, 

kooperace 

− řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, 

hodnoty, postoje, praktická 

etika 

MKV 

− kulturní diference, lidské 

vztahy, etnický původ, 

multikulturalita, princip 

sociálního smíru a solidarity 

EV 

− životního prostředí, vztah 

člověka k prostředí 

MV 

− kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení, 

fungování a vliv médií ve 

společnosti 
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JAZYKOVÁ 

VÝCHOVA 

 

 zvuková stránka jazyka – sluchové 

rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek 

a souhláskových skupin, modulace 

souvislé řeči (tempo, intonace, 

přízvuk) 

 slovní zásoba a tvoření slov – slova 

a pojmy, význam slov, slova 

jednoznačná a mnohoznačná, 

antonyma, synonyma, homonyma; 

stavba slova (kořen, část předponová 

a příponová, koncovka) 

 tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

 skladba – věta jednoduchá a souvětí, 

základní skladební dvojice 

 pravopis – lexikální, základy 

morfologického (koncovky 

podstatných jmen a přídavných jmen 

tvrdých a měkkých) a syntaktického 

(shoda přísudku s holým podmětem) 

- pozná podstatná jména a slovesa 

- dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět 

podle postoje mluvčího 

- rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá 

pravopis měkkých a tvrdých slabik 

- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 

- porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 

podobného významu a slova vícevýznamová 

- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 

koncovku 

- určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 

gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 

- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

- vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 

základní skladební dvojici označuje základ věty 

- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí 

- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 

projevu je obměňuje 

- píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

 

 

Psaní – správné rozdělení slov 

VV  

− obrázková osnova 

− ilustrace příběhu 

− výtvarné vyjádření verše, 

říkanky, pohádky – 

obrázková osnova 

M  

− psaní slovních úloh 

− správný zápis slovních 

úloh 

− orientace na ploše, v 

prostoru 

− slovní úlohy – správné 

vyjadřovací prostředky 

HV  

− dechová cvičení 

− hry na rozvoj sluchového 

vnímání – délka 

samohlásek 

DV – simulační situace 

PŘ  

− vycházka, exkurze 

− (popis, vyprávění zážitků) 

− výchova ke zdraví 

TV  

− tělovýchovné chvilky 

− pohybové vyjádření 

příběhu 

 

LITERÁRNÍ 

VÝCHOVA 

 

 poslech literárních textů 

 zážitkové čtení a naslouchání 

 tvořivé činnosti s literárním textem – 

přednes vhodných literárních textů, 

volná reprodukce přečteného nebo 

slyšeného textu, dramatizace, vlastní 

výtvarný doprovod 

 základní literární pojmy – literární 

druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, 

říkanka, báseň, pohádka, bajka, 

povídka; spisovatel, básník, kniha, 

čtenář; divadelní představení, herec, 

režisér; verš, rým, přirovnání 

− dramatizuje jednoduchý příběh 

− vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního 

představení podle daných otázek 

− čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle 

osnovy 

− určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 

− rozlišuje prózu a verše 

− rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 

− ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

− vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

− volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří 

vlastní literární text na dané téma 
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5. ročník 

 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

KOMUNIKAČNÍ 

A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 

 čtení – praktické, věcné  

 naslouchání – praktické, věcné 

 mluvený projev – základy techniky 

mluveného projevu, vyjadřování 

závislé na komunikační situaci; 

komunikační žánry: pozdrav, 

oslovení, omluva, prosba, vzkaz, 

zpráva, oznámení, vypravování, 

dialog na základě obrazového 

materiálu; základní komunikační 

pravidla, mimojazykové prostředky 

řeči (mimika, gesta) 

 písemný projev – základní 

hygienické návyky (správné sezení, 

držení psacího náčiní, hygiena zraku, 

zacházení s grafickým materiálem); 

technika psaní (úhledný, čitelný a 

přehledný písemný projev, formální 

úprava textu); žánry písemného 

projevu: adresa, blahopřání, pozdrav 

z prázdnin, omluvenka; zpráva, 

oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, 

dopis, popis; jednoduché tiskopisy 

(přihláška, dotazník), vypravování 

 

- vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené 

předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích 

- má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování 

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro 

daný věk, podstatné informace zaznamenává 

- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si 

z něj podstatná fakta 

- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na 

záznamníku 

- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého 

komunikačního záměru 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá 

podle komunikační situace 

- píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 

komunikační žánry 

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký 

mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

kreativita 

− poznávání lidí, 

mezilidské vztahy, 

komunikace, 

kooperace 

− řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti, 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

EGS 

− Evropa a svět nás 

zajímá, objevujeme 

Evropu a svět, jsme 

Evropané 

MKV 

− kulturní diference, 

lidské vztahy, 

etnický původ, 
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JAZYKOVÁ 

VÝCHOVA 

 

 zvuková stránka jazyka – sluchové 

rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek 

a souhláskových skupin, modulace 

souvislé řeči (tempo, intonace, 

přízvuk) 

 slovní zásoba a tvoření slov – slova 

a pojmy, význam slov, slova 

jednoznačná a mnohoznačná, 

antonyma, synonyma, homonyma; 

stavba slova (kořen, část předponová 

a příponová, koncovka) 

 tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

 skladba – věta jednoduchá a souvětí, 

základní skladební dvojice 

 pravopis – lexikální, základy 

morfologického (koncovky 

podstatných jmen a přídavných jmen 

tvrdých a měkkých) a syntaktického 

(shoda přísudku s holým podmětem) 

- dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle 

postoje mluvčího 

- určuje samohlásky a souhlásky, rozlišuje tvrdé, měkké a 

obojetné souhlásky, ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik, 

správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 

- porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová 

- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 

koncovku 

- určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 

gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 

- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

- vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní 

skladební dvojici označuje základ věty 

- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí 

- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je 

obměňuje 

- píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

- zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

multikulturalita, 

princip sociálního 

smíru a solidarity 

EV 

− ekosystémy, 

základní podmínky 

života, lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí, 

vztah člověka 

k prostředí 

MV 

− kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení, fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

− tvorba mediálního 

sdělení, práce 

v realizačním týmu 

M – správné 

porozumění slovním 

úlohám 

PŘ, VL 

- čtení textů 

– spisovné vyjadřování 

PŘ  

– znaky rostlin, zvířat  

PČ – příprava 

jednoduchého jídla 

VV – výtvarné 

vyjádření verše, 

říkanky, pohádky – 

obrázková osnova 

TV – pohybové 

vyjádření příběhu 

LITERÁRNÍ 

VÝCHOVA 

 

 poslech literárních textů 

 zážitkové čtení a naslouchání 

 tvořivé činnosti s literárním textem – 

přednes vhodných literárních textů, 

volná reprodukce přečteného nebo 

slyšeného textu, dramatizace, vlastní 

výtvarný doprovod 

 základní literární pojmy – literární 

druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, 

říkanka, báseň, pohádka, bajka, 

povídka; spisovatel, básník, kniha, 

čtenář; divadelní představení, herec, 

režisér; verš, rým, přirovnání 

- dramatizuje jednoduchý příběh 

- vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení 

podle daných otázek 

- čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché 

osnovy 

- určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 

- rozlišuje prózu a verše, pohádkové prostředí od reálného 

- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

- vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

- volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní 

literární text na dané téma 

- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární 

literární pojmy 
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5.1.2 Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

V 1. a 2. ročníku zařazujeme podle zájmu volnočasovou vzdělávací aktivitu anglického 

jazyka. V rámci jednotlivých předmětů, jako jsou M, Vv, Čj, Tv si žáci mohou se staršími 

dětmi poslechnout jednoduché říkanky a písničky. Na základě poslechu si žáci začínají 

osvojovat základní slovní zásobu, učí se rozlišovat a vyslovovat anglická slova. Učitelé 

v tomto stadiu hojně využívají názorný materiál, mimiku, pohyb. Jde o to, aby byla navozena 

podobná atmosféra, jako při učení se mateřskému jazyku. Je odbourán stres ze známek, důraz 

je kladen na pozitivní motivaci k výuce Aj. 

Ve 3. ročníku se Aj stává klasickým předmětem. Přibývá práce s učebnicí a nácvik psaní. 

Výchovně vzdělávací strategie zde sledují nejen porozumění slyšenému, ale i čtenému textu. 

Začíná se s nácvikem rozhovoru. Žáci píší základní slova, slovní spojení, krátké vzkazy, 

pozdravy. Prostřednictvím DVD a učebnice se žáci začínají seznamovat s anglickými 

reáliemi. Všechny činnosti v hodině Aj v 1. období směřují k rozvíjení všech klíčových 

kompetencí. 

Vyučovací předmět anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět: 

 

3. ročník    3 hodiny týdně, 

4. ročník    3 hodiny týdně, 

5. ročník    3 hodiny týdně. 

 

Formou realizace vzdělávacího obsahu je vyučovací hodina.  

 

 

Formy a metody práce  

 

Jsou společné postupy ve vyučovacím předmětu, jimiž pedagogové vytvářejí a rozvíjejí 

klíčové kompetence žáků: 

 

• výklad, 

• skupinová práce, 

• samostatná práce, 

• konverzace, 

• poslech,  

• četba, 

• procvičování gramatiky, dialogů,  

• reprodukce textu v písemné a ústní formě,  

• práce se slovníkem a jiným vyhledáváním informací 

• hry, soutěže, recitace, zpěv,  

• výukové programy na PC,  

• krátkodobé projekty. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

• motivujeme zájem žáka o jazyk 

• vedeme ho k tomu, aby vnímal smysl slyšeného textu, napodoboval výslovnost a 

intonaci rodilých mluvčích  

Kompetence k řešení problémů 

• zadáváme takové úloha, aby žáci přiřazovali slova k obrázkům, doplňovali chybějící 

slova do textů, řešili křížovky  

Kompetence komunikativní 

• trváme na tom, aby si žáci zvykli používat zdvořilostní fráze, hlavně při pozdravu a 

představování 

• nacvičujeme se žáky jednoduché rozhovory použitelné v praktickém životě a vedeme 

je k tomu, aby byli schopno napsat jednoduchý vzkaz 

Kompetence sociální a personální 

• vedeme žáky k tomu, aby rozuměli a reagovali na jednoduché pokyny 

• zařazujeme do výuky práci ve skupinách, při které se žáci učí spolupracovat s 

ostatními 

Kompetence občanské 

• prostřednictvím učebnice a DVD seznamujeme žáky s reáliemi života ve Velké 

Británii, aby uměli postihnout hlavní rozdíly mezi životem dětí u nás a v Anglii 

Kompetence pracovní 

• nacvičujeme se žáky abecedu, vedeme je k používání slovníku, který mají žáci v 

pracovním sešitě 

• zapojujeme žáky do dialogu 
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3. ročník 

 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
ANGLICKÝ JAZYK 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

ŘEČOVÉ 

DOVEDNOSTI 

 

 zvuková a grafická podoba jazyka – 

fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi 

zvukovou a grafickou podobou slov  

 slovní zásoba – základní slovní zásoba 

v komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů, práce se slovníkem 

 tematické okruhy – domov, rodina, 

škola, volný čas, povolání, lidské tělo, 

jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, 

dopravní prostředky, kalendářní rok 

(svátky, roční období, měsíce, dny 

v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí  

 mluvnice – základní gramatické struktury 

a typy vět, jsou-li součástí pamětně 

osvojeného repertoáru (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

 

- je seznámen se zvukovou podobou cizího 

jazyka  

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, 

se kterými se v průběhu výuky setkal  

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

mluveného textu, který je pronášen 

pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, 

pokud má k dispozici vizuální oporu  

- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 

slova či slovního spojení  

- píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy  

 

OSV 

− rozvoj schopností poznávání, 

sebepoznání a sebepojetí, 

seberegulace a sebeorganizace 

− poznávání lidí, mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace 

− řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti, hodnoty, postoje, 

praktická etika 

EGS 

− Evropa a svět nás zajímá, 

objevujeme Evropu a svět, jsme 

Evropané 

MKV 

− kulturní diference, lidské vztahy, 

etnický původ, multikulturalita 

MV 

− práce v realizačním týmu 

 

HV – sluchová diferenciace, hry na 

rozvoj sluchového vnímání 

ČJ  

− srovnání české a anglické adresy 

− antonyma a synonyma 

PČ  

− výroba blahopřání 

− výroba pomůcek k výuce slovíček 
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4. ročník 

 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
ANGLICKÝ JAZYK 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

POSLECH S 

POROZUMĚNÍM  

 

 zvuková a grafická podoba jazyka – 

fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi 

zvukovou a grafickou podobou slov  

 

- rozumí jednoduchým pokynům učitele, 

které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností 

- rozumí slovům a frázím, se kterými se 

v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu) 

- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

OSV  

− rozvoj schopností poznávání, 

sebepoznání a sebepojetí, 

seberegulace a sebeorganizace  

− poznávání lidí, mezilidské 

vztahy, komunikace, kooperace 

− řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti, hodnoty, postoje, 

praktická etika 

EGS 

− Evropa a svět nás zajímá, 

objevujeme Evropu a svět, jsme 

Evropané 

MKV 

− kulturní diference, lidské vztahy, 

etnický původ, multikulturalita 

MV 

− práce v realizačním týmu 

 

PČ – výroba pohlednic 

VV – malba témat 

VL – tvorba plánu obce 

 

MLUVENÍ  

 

 slovní zásoba – základní slovní zásoba 

v komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů, práce se slovníkem 

 

- pozdraví a poděkuje 

- sdělí své jméno a věk 

- vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na 

jednoduché otázky (zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu)  

 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM  

 

 tematické okruhy – domov, rodina, 

škola, volný čas, povolání, lidské tělo, 

jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní 

prostředky, kalendářní rok (svátky, roční 

období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), 

zvířata, příroda, počasí  

 

- rozumí slovům, se kterými se v rámci 

tematických okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  

PSANÍ  

 

 mluvnice – základní gramatické struktury 

a typy vět, jsou-li součástí pamětně 

osvojeného repertoáru (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují smysl 

sdělení a porozumění) 

− je seznámen s grafickou podobou cizího 

jazyka 
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5. ročník 

 

JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
ANGLICKÝ JAZYK 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

POSLECH S 

POROZUMĚNÍM  

 

 zvuková a grafická podoba 

jazyka – fonetické znaky (pasivně), 

základní výslovnostní návyky, 

vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov  

 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 

jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  

- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu  

- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 

oporu  

OSV  

− rozvoj schopností 

poznávání, sebepoznání a 

sebepojetí, seberegulace a 

sebeorganizace 

− poznávání lidí, mezilidské 

vztahy, komunikace, 

kooperace  

− řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, 

hodnoty, postoje, praktická 

etika 

EGS 

− Evropa a svět nás zajímá, 

objevujeme Evropu a svět, 

jsme Evropané 

MKV 

− kulturní diference, lidské 

vztahy, etnický původ, 

multikulturalita 

MV 

− práce v realizačním týmu 

PČ – výroba blahopřání 

VV – sestavení týdenního 

programu 

VL – znalosti o známých 

městech 

MLUVENÍ  

 

 slovní zásoba – základní slovní 

zásoba v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 

 

- se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat a podobné otázky pokládá  

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM  

 

 tematické okruhy – domov, 

rodina, škola, volný čas, povolání, 

lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, 

bydliště, dopravní prostředky, 

kalendářní rok (svátky, roční 

období, měsíce, dny v týdnu, 

hodiny), zvířata, příroda, počasí  

- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který 

se vztahuje k osvojovaným tématům 

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 

zejména pokud má k dispozici vizuální oporu  

PSANÍ  

 

 mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět, jsou-li součástí 

pamětně osvojeného repertoáru 

(jsou tolerovány elementární chyby, 

které nenarušují smysl sdělení 

a porozumění) 

- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 

slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z 

oblasti svých zájmů a každodenního života 

- vyplní osobní údaje do formuláře 
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5.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

5.2.1 Vyučovací předmět: Matematika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Matematika je jednou ze základních vzdělávacích oblastí. Rozvíjí intelektuální schopnosti 

žáků, jejich paměť, jejich představivost, tvořivost, abstraktní myšlení a úsudek. 

 Předmět má několik tematických okruhů, které se navzájem prolínají: 

• Čísla a početní operace si žáci osvojují aritmetické operace ve třech složkách: 

dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění, významové porozumění. 

• Vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají typy změn a závislosti v běžném životě. 

• Geometrie v rovině a prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary, hledají 

podobnosti a odlišnosti, odhadují a měří délku. Ve druhém období vypočítávají obvod 

a obsah čtverce a obdélníka. 

• Nestandardní aplikační úlohy a problémy žáci uplatňují logické myšlení a uvažování v 

závislosti na jejich rozumové vyspělosti. 

Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 

1. ročník    4 hodiny týdně, 

2. ročník    5 hodin týdně, 

3. ročník    5 hodin týdně, 

4. ročník    5 hodin týdně, 

5. ročník    5 hodin týdně. 

 

Byl časově posílen o 4 disponibilní hodiny, neboť poznatky tohoto vyučovacího předmětu 

doprovázejí žáky celoživotně. Formou realizace vzdělávacího obsahu je vyučovací hodina. 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na tematické okruhy: 

 

• čísla a početní operace, 

• závislosti, vztahy a práce s daty,  

• geometrie v rovině a prostoru, 

• nestandardní aplikační úlohy a problémy. 

 

 

Formy a metody práce  

 

Jsou společné postupy ve vyučovacím předmětu, jimiž pedagogové vytvářejí a rozvíjejí 

klíčové kompetence žáků: 

 

• výklad, 

• poznávání, 

• samostatná práce, 

• sebehodnocení, 
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• skupinová práce, 

• hry, soutěže,   

• výukové programy na PC. 

Matematika je založena na aktivních činnostech a poskytuje vědomosti a dovednosti 

potřebné v praktickém životě. Postupně si žáci osvojují pojmy, algoritmy, terminologii a 

symboliku. Průběžně je využívána práce na PC k opakování a prohlubování 

učiva.               

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

• Učíme operovat s běžně užívanými termíny, znaky a symboly 

• uvádíme do souvislostí poznatky s ostatních vzdělávacích oblastí 

• vedeme k postupnému osvojování návyků a k vytvoření optimálních podmínek pro 

učení 

• zaměřujeme se na porovnání a kontrolu získaných poznatků  

Kompetence k řešení problémů 

• vedeme žáky k tomu, aby se nenechali odradit případným neúspěchem 

• podporujeme přijímání odpovědnosti za výsledek řešení problému 

• dbáme na to, aby se žáci dokázali poučit z chyb i neúspěchů  

Kompetence komunikativní 

• učíme se formulovat a vyjadřovat své myšlenky co nejvýstižněji a v logickém sledu 

dle věkových možností 

• posilujeme dovednost pozorně naslouchat druhým a vhodně na ně reagovat 

• klademe důraz na dovednost obhájit vlastní názor  

Kompetence sociální a personální 

• při práci ve skupině dohlédneme na to, aby se žáci podělili o pomůcky a materiál 

• nacvičujeme přijetí rolí ve skupině 

• podporujeme ocenění nejen svých vlastních výsledků, ale i ostatních spolužáků ve 

skupině 

• učíme se podle potřeby nabídnout pomoc nebo o ni požádat  

Kompetence občanské 

• klademe důraz na přijetí názoru druhých 

• povzbuzujeme k nabízení účinné pomoci dle svých možností 

Kompetence pracovní 

• po celou dobu práce udržuje své pracovní místo v pořádku  

• po skončení práce provede kontrolu a hodnotí si výsledky 

• se snaží dodržovat vymezená pravidla a plní si povinnosti 
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1. ročník 

 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

ČÍSLO A 

POČETNÍ 

OPERACE 

 

 přirozená čísla, celá čísla 

 zápis čísla v desítkové soustavě a jeho 

znázornění (číselná osa) 

 vlastnosti početních operací s čísly 

 písemné algoritmy početních operací 

 

− porovnává množství a vytváří soubory prvků 

podle daných kritérií v oboru do 20 

− čte, píše a používá číslice v oboru do 20, 

− zná matematické operátory + , − , = , < , > a 

umí je zapsat 

− sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 

− řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a 

odčítání v oboru do 20 

− umí rozklad čísel v oboru do 20 

 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání 

− mezilidské vztahy, 

komunikace 

− řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti,  

MKV 

− kulturní diference, lidské 

vztahy 

ČJ – čísla stránek, počet řádků, 

sloupců, obrázků 

PRV  

– na vycházce počítání stromů, 

oken, předmětů 

– exkurze do obchodu, školní 

výlet – nákup za 10 Kč (20 Kč) 

vycházka – orientace v prostoru 

HV – rytmizace (opakování 

určitého počtu úderů) 

TV – kdo je větší – menší, 

- řazení podle velikosti 

- určitý počet cviků 

VV – malování určitého počtu 

předmětů (5 jablek) 

PČ – modelování určitého počtu 

předmětů, porovnávání – více, 

méně, o kolik 

- stavby z kostek 

ZÁVISLOSTI, 

VZTAHY A 

PRÁCE 

S DATY 

 

 závislosti a jejich vlastnosti 

 

− modeluje jednoduché situace podle pokynů a 

s využitím pomůcek 

− 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 

 

GEOMETRIE 

V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

 

 základní útvary v rovině – lomená čára, 

přímka, čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh 

 základní útvary v prostoru – kvádr, 

krychle, jehlan, koule, kužel, válec 

- pozná a pojmenuje základní geometrické tvary 

a umí je graficky znázornit 

- používá pravítko 
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2. ročník 

 

MATEMATIKA A JEJÍ 

APLIKACE 
MATEMATIKA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

ČÍSLO A 

POČETNÍ 

OPERACE 

 

 přirozená čísla, celá čísla 

 zápis čísla v desítkové soustavě a 

jeho znázornění (číselná osa, 

teploměr) 

 násobilka 

 vlastnosti početních operací s čísly 

 

− porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií 

v oboru do 100 

− řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 100, ve 

kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

− umí rozklad čísel v oboru do 100 

− používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá 

předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 

− čte, zapisuje, používá, porovnává, sčítá a odčítá s užitím názoru 

přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

− užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

− provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

 

OSV   

− rozvoj schopností 

poznávání, sebepoznání 

a sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace 

− mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace 

− řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

MKV 

− kulturní diference, 

lidské vztahy 

PRV  

− exkurze do obchodu, 

školní výlet – nákup 

− vycházka – orientace 

v prostoru, vyhledávání 

geometrických tvarů 

− měření teploty, grafický 

záznam naměřených 

hodnot 

TV – měření času (běh) 

ČJ, PRV – orientace v knize, 
(učebnici) podle čísla stran 

VV, PČ – výroba dárků, přání 

ZÁVISLOSTI, 

VZTAHY A 

PRÁCE 

S DATY 

 

 závislosti a jejich vlastnosti 

  tabulky 

 

- popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

- modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 

- doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru 

do 100 

- 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 

GEOMETRIE 

V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

 

 základní útvary v rovině – lomená 

čára, přímka, polopřímka, úsečka, 

čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh 

 základní útvary v prostoru – 

kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, 

válec 

 délka úsečky; jednotky délky a 

jejich převody 

 osově souměrné útvary 

- pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky 

znázornit 

- rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují 

- používá pravítko  

 

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary 

a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci 

- porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

- rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 
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3. ročník 

 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

ČÍSLO A 

POČETNÍ 

OPERACE 

 

 přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, 

zlomky 

 zápis čísla v desítkové soustavě a jeho 

znázornění (číselná osa, teploměr, model) 

 násobilka 

 vlastnosti početních operací s čísly 

 písemné algoritmy početních operací 

 

- používá přirozená čísla k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 

s daným počtem prvků 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, 

užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

- užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

- provádí zpaměti jednoduché početní operace 

s přirozenými čísly 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace 

- zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve 

slovních úlohách 

- tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru 

do 100 

OSV  

− rozvoj schopností 

poznávání, sebepoznání 

a sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace 

− mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace 

− řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti, hodnoty, 

postoje, praktická etika 

MKV 

− kulturní diference, 

lidské vztahy 

 

ČJ – čísla stránek, orientace 

v knize 

PRV  

− exkurze do obchodu, 

školní výlet – nákup 

− vycházka – orientace 

v prostoru 

− odhad vzdálenosti 

PČ – výroba krabiček 

TV – měření vzdáleností 

(hod, skok, běh) 

ZÁVISLOSTI, 

VZTAHY A 

PRÁCE 

S DATY 

 

 závislosti a jejich vlastnosti 

 diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 

- orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 

jednotek času, určí čas s přesností na čtvrthodiny, 

převádí jednotky času v běžných situacích 

- popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

GEOMETRIE 

V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

 

 základní útvary v rovině – lomená čára, 

přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, 

obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, 

mnohoúhelník 

 základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, 

jehlan, koule, kužel, válec 

 délka úsečky; jednotky délky a jejich převody 

 obvod a obsah obrazce 

 vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

 osově souměrné útvary 

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 

rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě 

jejich reprezentaci 

- porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 

úsečky 

- rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary 

v rovině 



  

51 

 

 

4. ročník 

 

MATEMATIKA A JEJÍ 

APLIKACE 
MATEMATIKA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

ČÍSLO A 

POČETNÍ 

OPERACE 

 

 přirozená čísla, celá čísla, desetinná 

čísla, zlomky 

 zápis čísla v desítkové soustavě a jeho 

znázornění (číselná osa, teploměr, 

model) 

 násobilka 

 vlastnosti početních operací s čísly 

 písemné algoritmy početních operací 

 

− čte, píše a porovnává čísla v oboru do 10 000 i na číselné 

ose 

− sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla 

− rozeznává sudá a lichá čísla 

− používá kalkulátor 

− využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení 

− provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

− zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 

− řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 

operace v celém oboru přirozených čísel 

− modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

− porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 

v oboru kladných čísel 

 

OSV   

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace 

− mezilidské 

vztahy, 

komunikace, 

kooperace a 

kompetice  

− řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti, 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

MKV 

− kulturní 

diference, lidské 

vztahy 

 

 

 

ZÁVISLOSTI, 

VZTAHY A 

PRÁCE S DATY 

 

 závislosti a jejich vlastnosti 

 diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 

 

- vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) 

podle návodu, vyhledává, sbírá a třídí různá data 

- orientuje se a čte v jednoduché tabulce i diagramu 

- určí čas s přesností na minuty, převádí jednotky času 

v běžných situacích 

- provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a 

času 

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi 
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GEOMETRIE 

V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

 

 základní útvary v rovině – lomená 

čára, přímka, polopřímka, úsečka, 

čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, 

kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

 základní útvary v prostoru – kvádr, 

krychle, jehlan, koule, kužel, válec 

 délka úsečky; jednotky délky a jejich 

převody 

 obvod a obsah obrazce 

 vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

 osově souměrné útvary 

 

− pozná základní tělesa 

− narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 

obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché 

konstrukce 

− měří a porovnává délku úsečky, sčítá a odčítá 

graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

− sestrojí rovnoběžky a kolmice 

− určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu 

− rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 

jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti 

útvaru překládáním papíru 

 

 

 

ČJ – správně zapisuje 

slovní úlohy slovem 

VV – linie 

PČ – výsev rostlin do 

řádků 

TV  

− měření skoku, 

běhu, porovnává 

se spolužákem 

− tabulky výsledků 

− vymezení hřiště 

pro hry s míčem 

− měří délku skoku, 

hodu, běhu 

VL – odhad 

vzdálenosti 

PŘ – měření objemu, 

délky, času 

 

 

NESTANDARDNÍ 

APLIKAČNÍ 

ÚLOHY A 

PROBLÉMY 

 

 slovní úlohy 

 číselné a obrázkové řady 

 magické čtverce 

 prostorová představivost 

 

− řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž 

řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech 

a algoritmech školské matematiky 
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5. ročník 

 

MATEMATIKA A JEJÍ 

APLIKACE 
MATEMATIKA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

ČÍSLO A 

POČETNÍ 

OPERACE 

 

 přirozená čísla, celá čísla, desetinná 

čísla, zlomky 

 zápis čísla v desítkové soustavě a jeho 

znázornění (číselná osa, teploměr, 

model) 

 násobilka 

 vlastnosti početních operací s čísly 

 písemné algoritmy početních operací 

 

− čte, píše a porovnává čísla v oboru do 1000 000 i na 

číselné ose 

− sčítá a odčítá zpaměti i písemně trojciferná čísla 

− využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení 

− provádí písemné početní operace v oboru přirozených 

čísel 

− zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 

− řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 

operace v celém oboru přirozených čísel 

− modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

− porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 

v oboru kladných čísel 

− přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose 

desetinné číslo dané hodnoty 

− porozumí významu znaku „−“ pro zápis celého záporného 

− čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 

− používá kalkulátor 

 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace  

− mezilidské 

vztahy, 

komunikace, 

kooperace  

− řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti, 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

MKV 

− kulturní 

diference, lidské 

vztahy 

 

 

 

 

ZÁVISLOSTI, 

VZTAHY A 

PRÁCE S DATY 

 

 závislosti a jejich vlastnosti 

 diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 

 

- vyhledává, sbírá a třídí data 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

- určí čas s přesností na vteřiny, provádí převody jednotek 

délky, hmotnosti a času 

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi 
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GEOMETRIE 

V ROVINĚ A 

V PROSTORU 

 

 základní útvary v rovině – lomená 

čára, přímka, polopřímka, úsečka, 

čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, 

kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

 základní útvary v prostoru – kvádr, 

krychle, jehlan, koule, kužel, válec 

 délka úsečky; jednotky délky a jejich 

převody 

 obvod a obsah obrazce 

 vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

 osově souměrné útvary 

 

− pozná základní tělesa 

− narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 

obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché 

konstrukce  

− sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, 

obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

− sestrojí rovnoběžky a kolmice 

− vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran, 

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu 

− sestrojí rovnoběžky a kolmice 

− rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 

souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 

překládáním papíru 

 

 

 

 

PČ – vyrábí pomůcky  

VL  

– různá data) počet 

obyvatel, rozloha 

apod.) 

– jízdní řád 

PŘ – měření 

vzdáleností 

VV – souměrné tvary 

 

 

Klokánek – 

matematická soutěž 

 

 
NESTANDARDNÍ 

APLIKAČNÍ 

ÚLOHY A 

PROBLÉMY 

 

 slovní úlohy 

 číselné a obrázkové řady 

 magické čtverce 

 prostorová představivost 

 

− řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž 

řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech 

a algoritmech školské matematiky 
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5.3 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

5.3.1 Vyučovací předmět: Prvouka 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v ročnících: 

1. ročník    2 hodiny týdně, 

2. ročník    2 hodiny týdně, 

3. ročník    2 hodiny týdně. 

Formou realizace vzdělávacího obsahu je vyučovací hodina.  

 

Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  

 

Místo, kde žijeme – důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a 

regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků 

Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se 

základními právy a povinnostmi 

Lidé a čas – orientace v dějích a čase 

Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání 

proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody 

Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první 

pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě 

poznávání člověka jako živé bytosti. 

  

Okruhy se navzájem prolínají: 

- pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných  vztahů a souvislostí 

- utváří se prvotní ucelený obraz světa 

- poznávání sebe i nejbližšího okolí 

- seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy 

- vnímání lidí a vztahů mezi nimi 

- všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů 

- porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti 

- porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům 

- chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti 

 

Formy a metody práce  

 

Jsou společné postupy ve vyučovacím předmětu, jimiž pedagogové vytvářejí a rozvíjejí 

klíčové kompetence žáků: 

• výklad 

• vyhledávání 

• poznávání 

• skupinová práce 

• samostatná práce 

• sebehodnocení 

• hry, soutěže, básničky 

• výukové programy na PC 
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Výchovné a vzdělávací strategie  

 
Kompetence k učení 

Žáci  jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět. 

− poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí 

− upevňování preventivního chování 

− orientace ve světě informací 

− časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací  

− učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií 

− učitel motivuje žáky pro celoživotní učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

− žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 

bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 

− poznávají a ovlivňují svou jedinečnost  

− učitel pomáhá žákům, aby došli  k samostatným objevům, řešením a závěrům 

− učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých 

informačních zdrojů 

 

Kompetence komunikativní 

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech. 

− jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové 

a bezkonfliktní komunikaci 

− pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a 

výtvorech 

− přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  

− učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení  otázek  k věci, vzájemnému  

se naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si  

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci pracují ve skupině. 

− efektivně spolupracují na řešení problémů 

− učí se respektovat názory druhých 

− přispívají k diskusi 

− učitel učí se věcně argumentovat  

− učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů 

 

Kompetence občanské 

− učitel  utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 

− učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 

− učitel vede žáky k respektování pravidel 

 

Kompetence pracovní 

Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.  

− učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení 

− učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje  

 

 

V Prvouce budou realizována tato průřezová témata:  

 EV – vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy, … 

 VDO – občanská společnost a škola – pravidla chování, … 

 MKV – princip sociálního smíru 
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1. ročník 

 ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy,  průřezová 

témata 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 

 domov – prostředí domova, orientace 

v místě bydliště 

 škola – prostředí školy, činnosti ve škole, 

okolí školy, bezpečná cesta do školy; 

riziková místa a situace 

 

- orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy 

- popíše a zvládne cestu do školy 

VDO 

− občanská společnost a 

škola – výchova dem. 

občana v rámci třídního 

kolektivu 

− výchova 

k samostatnosti, 

k seberealizaci, ke 

smyslu pro 

spravedlnost, 

odpovědnost                    

a ohleduplnost 

VMEGS – Evropa         a 

svět nás zajímá – poznávání 

evropských kultur 

MKV  

− kulturní diference 

− etnický původ – 

poznávání etnických 

skupin 

EV 

− lidské aktivity                 

a problémy životního 

prostředí 

− vztah člověka 

k prostředí – výchova 

k životnímu prostředí 

OSV – Vést žáky 

LIDÉ KOLEM 

NÁS  

 

 rodina – postavení jedince v rodině, role 

členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační 

vztahy, život a funkce rodiny, fyzická a 

duševní práce, zaměstnání 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, 

komunikace 

- rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi 

nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

- dodržuje základní pravidla společenského chování 

- při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně 

LIDÉ A ČAS 

 

 orientace v čase a časový řád – určování 

času, denní režim, roční období 

 současnost a minulost v našem životě – 

proměny způsobu života, bydlení, předměty 

denní potřeby, průběh lidského života 

- zná rozvržení svých denních činností 

- rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

- poznává různé lidské činnosti 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

 

 rostliny, houby, živočichové – znaky 

života, životní potřeby a projevy, průběh a 

způsob života, význam v přírodě a pro 

člověka 

 životní podmínky – rozmanitost podmínek 

života na Zemi;  

 ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody – odpovědnost lidí, ochrana a 

tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace odpadů 

- pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

- pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících 

zvířat 

- pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná 

rozdíly mezi dřevinami a bylinami  
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ČLOVĚK A 

JEHO ZDRAVÍ 

 

 lidské tělo – stavba těla, základní funkce a 

projevy, životní potřeby člověka  

 péče o zdraví – zdravý životní styl, denní 

režim, správná výživa, 

 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná 

a nevhodná místa pro hru 

 mimořádné události a rizika ohrožení 

s nimi spojená – postup v případě ohrožení 

(varovný signál, evakuace, zkouška sirén); 

požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, 

ochrana a evakuace při požáru); 

integrovaný záchranný systém 

 

− uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; 

popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření 

drobných poranění 

− pojmenuje hlavní části lidského těla 

− rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného 

chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných 

− chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; 

v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro 

jiné 

− reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

k uvědomění si nové pozice 

 

 

Čj – komunikace  

s lidmi, 

básničky s přírodní 

tematikou 

M – časové údaje 

HV – lidové písně, 

písničky 

s přírodní tématikou  

VV – barvy, ztvárnění 

ročních dob 

TV – poznávací  

vycházky 

PV – modelování ovoce, 

zeleniny 

 

Vánoční a 

velikonoční výstava. 

 

Moje rodina (rozhovor, 

fotografie členů rodiny, 

zvířecího kamaráda, kresba 

domu…) 
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2. ročník 

 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy,  průřezová 

témata 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 

 obec (město), místní krajina – její části, poloha 

v krajině, minulost a současnost obce (města), 

význačné budovy, dopravní síť 

 

- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště 

a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 

nebezpečí v nejbližším okolí 

MKV  

− Kulturní diference 

(vlastní kulturní 

zakotvení) 

− Lidské vztahy 

(harmonické vtahy 

v rodině, ve škole) 

− Princip sociálního 

smíru a solidarity 

− Občan, občanská 

společnost a stát  

 

EV  

– Ekosystémy (les, 

louka, pole, rybník) 

– Vztah člověka 

k prostředí (ochrana 

životního prostředí, 

třídění odpadu, životní 

styl) 

– Základní podmínky 

života 

 

LIDÉ KOLEM 

NÁS  

 

 rodina – postavení jedince v rodině, role členů 

rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 

život a funkce rodiny, fyzická a duševní práce, 

zaměstnání 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, 

principy demokracie 

 chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného 

chování – ohleduplnost, etické zásady, zvládání 

vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové 

chování, předcházení konfliktům  

 

− rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

− dodržuje základní pravidla společenského 

chování 

− při setkání s neznámými lidmi se chová 

adekvátně 

− projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, 

jejich přednostem i nedostatkům 

− pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní 

činnosti 

 

LIDÉ A ČAS 

 

 orientace v čase a časový řád – určování času, 

čas jako fyzikální veličina, kalendáře, letopočet, 

generace, denní režim, roční období 

 současnost a minulost v našem životě – 

proměny způsobu života, bydlení, předměty 

denní potřeby, průběh lidského života 

 

- pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase 

- využívá časové údaje při řešení různých situací 

v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 
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ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

 

 rostliny, houby, živočichové – znaky života, 

životní potřeby a projevy, průběh a způsob 

života, výživa, stavba těla u některých 

nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro 

člověka 

 životní podmínky – rozmanitost podmínek 

života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, 

rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a 

počasí 

 rovnováha v přírodě – význam, vzájemné 

vztahy mezi organismy, základní společenstva 

 ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 

likvidace odpadů, živelní pohromy a ekologické 

katastrofy 

- pozoruje a na základě toho popíše některé 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

- pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících 

zvířat 

- pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a 

pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami  

- provede jednoduchý pokus podle návodu 

ČJ – poslech 

VV 

− náměty z přírody 

− lidská postava 

− lékárnička 

 

HV – lidové písně a 

písničky o zvířatech 

 

TV – poznávací 

vycházky 

 

PV – práce s přírodním  

materiálem 

 

Projekt Naše obec – 

zjišťování informací o 

obci, její historii + 

rostliny, živočichové 

zde se vyskytující. 

 

Školní řád, režim školy 

 

Vycházky  

do přírody, kalendář 

přírody, atlas rostlin, 

živočichů, almanach 

obce. 

 

Exkurze do blízkého 

města 

(pozorování staveb. 

památek, dopravy-

křižovatka, semafory). 

ČLOVĚK A 

JEHO ZDRAVÍ 

 

 lidské tělo – stavba těla, základní funkce a 

projevy, životní potřeby člověka,  

 péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 

správná výživa, výběr a způsoby uchovávání 

potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim; 

 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a 

nevhodná místa pro hru, bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, označování nebezpečných 

látek;  

 přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického 

a duševního zdraví – služby odborné pomoci, 

čísla tísňového volání, správný způsob volání na 

tísňovou linku 

 mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 

spojená – postup v případě ohrožení (varovný 

signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny 

a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při 

požáru); integrovaný záchranný systém 

- uplatňuje hygienické návyky a zvládá 

sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; 

zvládá ošetření drobných poranění 

- pojmenuje hlavní části lidského těla 

- rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného 

chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných 

- 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 

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 
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3. ročník 

 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová 

témata 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a 

jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a 

živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu 

a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany 

- začlení svou obec (město) do příslušného 

kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a 

popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

VDO – občanská 

spol. a škola – 

vytváření pravidel 

chování, pravidla 

týmové spolupráce 

EV  

− vztah člověka k 

prostředí – naše 

obec, živ. styl       

− lidské akt.    a 

problémy   

− zákl. podm. 

života - voda, 

ovzduší, půda, 

energie, 

přír.zdroje 

− ekosystémy – 

les, pole, vodní 

zdroje, město, 

vesnice, kulturní 

krajina 

VDO 

− občan, občanská 

spol.     a stát 

− práva a povin., 

odpovědnost      

za své činy  

LIDÉ KOLEM 

NÁS  

 

 rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 

příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, 

fyzická a duševní práce, zaměstnání 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy 

demokracie 

 chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – 

ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; 

rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům  

- 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 

- odvodí význam a potřebu různých povolání 

a pracovních činností 

LIDÉ A ČAS 

 

 orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako 

fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, 

kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční období 

 současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu 

života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského 

života, státní svátky a významné dny 

 regionální památky – péče o památky,  

 báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, 

vlast, rodný kraj 

- pojmenuje některé rodáky, kulturní či 

historické památky, významné události 

regionu,  

- 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 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

 

 látky a jejich vlastnosti – třídění látek, vlastnosti, měření 

veličin s praktickým užíváním základních jednotek 

 voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh 

vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, 

význam pro život 

 nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné 

- pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

- roztřídí některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků, uvede příklady 

výskytu organismů ve známé lokalitě 
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horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam 

 rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní 

potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba 

těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a 

pro člověka 

 životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; 

význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na 

Zemi; podnebí a počasí 

 rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi 

organismy, základní společenstva 

 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 

odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, 

ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelní 

pohromy a ekologické katastrofy 

- provádí jednoduché pokusy u skupiny 

známých látek, určuje jejich společné 

a rozdílné vlastnosti a změří základní 

veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a 

přístrojů 

ŽP – hospodaření 

s odpady 

MKV – princip soc. 

smíru            a 

solidarity – základní 

lid. práva, odstranění 

předsudků vůči 

etnic. skupinám   a 

postiženým lidem 

M – zápis a měření 

jednotek 

HV  

− lidové písně, 

písničky 

s přírodní 

tématikou 

− písničky     o 

zvířatech, 

rostlinách 

VV  

− živočichové a 

rostliny 

− rozmanitost 

barev v přírodě, 

ČJ – jednoduchá 

dětská říkadla  

TV – poznávací 

vycházky 

Koutek živé přírody 

(klíčení rostlin) 

Prevence úrazů 

(beseda) 

ČLOVĚK A 

JEHO ZDRAVÍ 

 

 lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní 

potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, 

biologické a psychické změny v dospívání, základy lidské 

reprodukce, vývoj jedince 

 péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná 

výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba 

stravy, pitný režim; drobné úrazy a poranění, prevence nemocí 

a úrazů, první pomoc při drobných poraněních, osobní a 

duševní hygiena 

 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa 

pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování 

nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu, 

dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě 

a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana,  

 přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 

duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového 

volání, správný způsob volání na tísňovou linku 

 mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – 

postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška 

sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana 

a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém 

- uplatňuje základní pravidla bezpečného 

chování účastníka silničního provozu 

- uplatňuje základní hygienické, režimové a 

jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle; 

projevuje vhodným chováním a činnostmi 

vztah ke zdraví  

- 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  

- 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  

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 
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5.3.2 Vyučovací předmět: Přírodověda 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Je rozdělen do tematických okruhů: 

 

Místo, kde žijeme 

-    okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a                     

živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí 

Lidé kolem nás  

- základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie 

- základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy 

přírodního prostředí 

Lidé a čas 

− orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne 

− současnost a minulost v našem životě 

Rozmanitost přírody 

- Země jako planeta sluneční soustavy 

- rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky 

života, životní potřeby a podmínky 

- rovnováha v přírodě 

- vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, 

živelné pohromy, ekologické katastrofy 

Člověk a jeho zdraví 

- lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy 

lidské reprodukce 

- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 

- péče o zdraví, první pomoc 

- odpovědnost člověka za své zdraví 

- situace hromadného ohrožení 

 

Vyučovací předmět přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět v ročnících: 

4. ročník    2 hodiny týdně, 

5. ročník    2 hodina týdně. 

 

Byl časově posílen o 1 disponibilní hodinu, neboť v tomto vyučovacím předmětu žáci 

poznávají přírodní zákonitosti, které je denně obklopují v průběhu celého jejich života. 

Formou realizace vzdělávacího obsahu je vyučovací hodina.  

 

 

Formy a metody práce  

 

Jsou společné postupy ve vyučovacím předmětu, jimiž pedagogové vytvářejí a rozvíjejí 

klíčové kompetence žáků: 

• výklad, 

• vyhledávání, 

• poznávání, 

• sebehodnocení, 

• skupinová práce, 

• samostatná práce, 
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• sebehodnocení, 

• hry, soutěže,   

• výukové programy na PC. 

 

Součástí výuky bývá exkurze do planetária. 

Předmětem prolínají průřezová témata, zejména EV (vztah člověka k prostředí, zodpovědnost 

a spoluodpovědnost za stav životního prostředí, ekosystémy, základní podmínky života) a 

dále OSV a VDO. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou 

literaturu 

• žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit 

výsledky svého pozorování 

Kompetence k řešení problémů 

• učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami 

• žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se 

vyhledávat informace vhodné k řešení problémů. 

Kompetence komunikativní 

• učitel vede žáky k používání správné terminologie 

• žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování 

pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a 

výtvorech 

•  žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, 

názory a podněty jiných 

Kompetence sociální a personální 

• učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně 

• žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 

respektují názory a zkušenosti druhých 

• učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků 

Kompetence občanské 

• učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

• učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

• žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a 

jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení 

vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých 

• učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence pracovní 

• učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 

• učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky 

• učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

• žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují 

vymezená pravidla 
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4. ročník 

 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 

 naše vlast – domov, krajina, národ, základy 

státního zřízení a politického systému ČR, státní 

správa a samospráva, státní symboly 

 

- popíše polohu svého bydliště na mapě,  

- orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany 

- řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

- má základní znalosti o České republice a její zeměpisné 

poloze v Evropě 

- pozná státní symboly České republiky 

- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 

podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě 

EV  

− ekosystémy – les, 

pole, vodní zdroje 

− základní podmínky 

života – voda, půda, 

− ochrana 

biologických druhů  

− lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí  

− vztah člověka                

k prostředí – 

prostředí a zdraví 

 

 

 

 

 

 

VV – kresba postavy 

PV – modelování 

postavy 

ČJ – popis, vyprávění, 

telefonování 

M – převody jednotek 

TV – vhodné a bezpečné 

chování při různých 

činnostech 

LIDÉ KOLEM 

NÁS  

 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, 

principy demokracie 

 chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného 

chování – ohleduplnost, etické zásady, zvládání 

vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové 

chování, předcházení konfliktům  

 právo a spravedlnost – základní lidská práva a 

práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 

- dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci 

(městě) 

- rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a 

dospělých 

- uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy 

- používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje 

cenu jednoduchého nákupu a vrácené peníze 

- porovná svá přání a potřeby se svými finančními 

možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz 

LIDÉ A ČAS 

 

 orientace v čase a časový řád – určování času, 

čas jako fyzikální veličina, kalendáře, denní 

režim, roční období 

 současnost a minulost v našem životě – průběh 

lidského života, státní svátky a významné dny 

− vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 

památky v okolí svého bydliště 

− pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 

k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

 

 látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny 

látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek 

a měření veličin s praktickým užíváním 

základních jednotek 

 voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, 

- na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a 

neživé přírody 

- popíše střídání ročních období 

- zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším 

okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí 
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oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění 

vzduchu, význam pro život 

 nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky 

významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik 

půdy a její význam 

 vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, 

roční období 

 rostliny, houby, živočichové – znaky života, 

životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, 

výživa, stavba těla u některých nejznámějších 

druhů, význam v přírodě a pro člověka 

 ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 

likvidace odpadů, živelní pohromy a ekologické 

katastrofy 

- zvládá péči o pokojové rostliny  

- chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí 

- popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé 

činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho 

poškozují 

- provádí jednoduché pokusy se známými látkami 

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi 

konečným vzhledem přírody a činností člověka 

- porovnává na základě pozorování základní projevy života 

na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do 

známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

 

PČ, VV – osobní 

hygiena 

 

 

Návštěva informačního 

centra.  

 

Nácvik sociálních 

dovedností – hra „Co 

bys dělal, kdyby ...“ 

 

E. Petiška: Staré pověsti 

české 

 

Pověsti Velkého 

Meziříčí 

 

Práce s 

atlasem či encyklopedií 

zvířat. 

 

Čistírna odpadních vod 

(exkurze) 

 

 

Vycházky. 

 

Exkurze do planetária. 

 

 

 

 

ČLOVĚK A 

JEHO ZDRAVÍ 

 

 lidské tělo – stavba těla, pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou, biologické a psychické změny 

v dospívání,  

 péče o zdraví – zdravý životní styl, prevence 

nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 

poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena 

 návykové látky, závislosti a zdraví – návykové 

látky, hrací automaty a počítače, závislost, 

odmítání návykových látek, nebezpečí 

komunikace prostřednictvím elektronických médií 

 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a 

nevhodná místa pro hru, bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, označování nebezpečných 

látek; bezpečné chování v silničním provozu, 

šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita 

a jiné formy násilí v médiích 

 přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického 

a duševního zdraví 

 mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 

spojená 

- uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky 

související s preventivní ochranou zdraví a zdravého 

životního stylu 

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 

události  

- uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro 

cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci 

na hřišti 

- odmítá návykové látky 

- ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí 

lékařskou pomoc 
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5. ročník 

 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 

 Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování 

 Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 

vysvětlivky 

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke 

krajině a státu 

- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle 

nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na 

mapách naší republiky, Evropy, vyhledá typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam  

- porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, 

symboly našeho státu a jejich význam 

EV  

− ekosystémy 

− základní podmínky 

života 

− lidské aktivity     a 

problémy životního 

prostředí 

− vztah člověka 

k prostředí (prolíná 

výukou po celý šk. 

r.) 

 

VDO 

− občan, občanská 

společnost a stát 

− principy demokracie 

jako formy vlády           

a způsobu 

rozhodování 

 

MKV  

− lidské vztahy 

− etnický původ 

LIDÉ KOLEM 

NÁS  

 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy 

demokracie 

 chování lidí – ohleduplnost, etické zásady, zvládání 

vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, 

předcházení konfliktům  

 vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný 

a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 

způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, 

půjčky 

- sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady 

základních příjmů a výdajů 

- 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) 

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou 

tolerovat  

- 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 

LIDÉ A ČAS 

 

 orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako 

fyzikální veličina, generace, denní režim, roční období 

 současnost a minulost v našem životě – proměny 

způsobu života, průběh lidského života, státní svátky a 

významné dny 

- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 

k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

- využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti 
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ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

 

 látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a 

skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin 

s praktickým užíváním základních jednotek 

 nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky 

významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její 

význam 

 vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční 

období 

 životní podmínky – rozmanitost podmínek života na 

Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a 

živočišstva na Zemi; podnebí a počasí 

 rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi 

organismy, základní společenstva 

 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 

odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, 

ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelní 

pohromy a ekologické katastrofy 

- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako 

součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním 

ročních období 

- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, 

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy  

- porovnává na základě pozorování základní projevy života na 

konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých 

skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 

rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 

podporovat nebo poškozovat 

- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 

vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

− princip sociálního 

smíru a solidarity 

 

 

PČ – různé druhy 

pracovních 

nástrojů 

Vycházka, exkurze: 

ZOO, sklárna, papírna 

 

Domácí zvířata – 

návštěva u žáků doma. 

 

Planetárium. 

 

Výstavy. 

 

Beseda s pracovníky 

HZS, s příslušníkem 

Policie ČR. 

 

Návštěva zámku a muzea 

 

E. Štorch: Lovci mamutů 

 

Encyklopedie – Pravěk, 

ilustrace Z. Buriana 

 

Úpravna vody Mostiště 

(exkurze). 

 

Prodejna ovoce a 

zeleniny 

(nákup, zhotovení 

ovocného nebo 

zeleninového salátu). 

ČLOVĚK A 

JEHO ZDRAVÍ 

 

 lidské tělo – stavba těla, biologické a psychické změny 

v dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj jedince 

 péče o zdraví – zdravý životní styl, prevence nemocí 

a úrazů, první pomoc při drobných poraněních, osobní, 

intimní a duševní hygiena 

 návykové látky, závislosti a zdraví – návykové látky, 

hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových 

látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií 

 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 

místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, 

označování nebezpečných látek; bezpečné chování 

v silničním provozu, dopravní značky; předcházení 

rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné 

zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích 

 přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 

duševního zdraví 

 mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená  

- využívá poznatků o lidském těle k podpoře vlastního zdravého 

způsobu života 

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve 

vývoji dítěte před a po jeho narození 

- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek 

podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných 

osob 

- 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 

- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou 

zdraví a jeho preventivní ochranou 

- rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a 

zajistí lékařskou pomoc 
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5.3.3 Vyučovací předmět: Vlastivěda 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Je rozdělen do tematických okruhů: 

 

Místo, kde žijeme   

- chápání organizace života v obci, ve společnosti 

- praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu  

- postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění 

Lidé kolem nás  

- upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi 

- uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty,   

- snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen 

- seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě 

- směřování k výchově budoucího občana  demokratického státu 

Lidé a čas   

- orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů 

- snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace 

z historie a současnosti 

 

Vyučovací předmět vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět v ročnících: 

4. ročník    2 hodiny týdně, 

5. ročník    2 hodiny týdně. 

 

Formou realizace vzdělávacího obsahu je vyučovací hodina.  

Je rozdělen do tematických okruhů: 

• místo, kde žijeme, 

• lidé kolem nás, 

• lidé a čas, 

 

 

Formy a metody práce  

 

Jsou společné postupy ve vyučovacím předmětu, jimiž pedagogové vytvářejí a rozvíjejí 

klíčové kompetence žáků: 

• výklad, 

• vyhledávání, 

• poznávání, 

• sebehodnocení, 

• skupinová práce, 

• samostatná práce, 

• sebehodnocení, 

• hry, soutěže,   

• výukové programy na PC. 

 

 

Organizace -  žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem 

práce, s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 
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Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována tato: MKV, EGS, VDO. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení  

− učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo  

− učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje 

− učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

− -učitel žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit 

 

Kompetence k řešení problémů  

− učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině 

− učitel umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi 

apod. 

− učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence komunikativní 

- učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost kraji 

- využívá časové údaje při  řešení různých situací, rozlišuje v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

- učitel vede žáky k ověřování výsledků 

- učitel podněcuje žáky k argumentaci 

 

Kompetence sociální a personální 

- rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy 

-  odvodí význam a  potřebu různých povolání a pracovních činností 

- učitel vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů 

a jiných forem záznamů 

- učitel vytváří heterogenní pracovní skupiny 

  

Kompetence občanská 

- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech 

ČR (případně ve státech Evropy) 

- projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti 

- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo    

jejich výsledků 

- učitel vede žáky k hodnocení vlastních výsledků 

      

Kompetence pracovní 

- uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, spolupráci a práci lidí, na příkladech 

porovnává minulost a současnost 

- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

- učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů 

- učitel zadává úkoly,  při kterých žáci mohou spolupracovat 
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4. ročník 

 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 

 regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR 

 naše vlast – domov, krajina, národ, 

základy státního zřízení a politického 

systému ČR, státní správa a samospráva, 

státní symboly 

 

- popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec 

(město) do příslušného kraje 

- orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany 

- řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

- má základní znalosti o České republice a její zeměpisné 

poloze v Evropě 

- uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, 

ve kterém bydlí  

- sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 

- pozná státní symboly České republiky 

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 

vzhledem ke krajině a státu 

- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 

podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě 

VDO  

− občanská 

společnost a škola 

− občan, občanská 

společnost a stát 

− formy participace 

občanů v 

politickém životě 

− principy 

demokracie  

− jako formy vlády        

a způsobu 

rozhodování 

− Evropa a svět nás 

zajímá, sousední 

státy, naše vlast 

 

PV – modelování 

postavy 

 

ČJ – vypravování 

cestování, názvy zemí 

 

VV  

– pověsti, malíři 

– kresba postavy 

– historické památky 

 

LIDÉ KOLEM 

NÁS  

 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, 

komunikace, principy demokracie 

 právo a spravedlnost – základní lidská 

práva a práva dítěte, práva a povinnosti 

žáků školy 

- dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci 

(městě) 

- rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a 

dospělých 

- uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy 

LIDÉ A ČAS 

 

 orientace v čase a časový řád – určování 

času, dějiny jako časový sled událostí, 

kalendáře, letopočet, generace, 

 současnost a minulost v našem životě – 

proměny způsobu života, bydlení, 

předměty denní potřeby, průběh lidského 

života, státní svátky a významné dny 

- rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 

dobách 

- uvede významné události, které se vztahují k regionu 

a kraji 

− vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 

památky v okolí svého bydliště 
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 regionální památky – péče o památky, 

lidé a obory zkoumající minulost 

 báje, mýty, pověsti – minulost kraje a 

předků, domov, vlast, rodný kraj 

− pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 

k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

− využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 

informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

− srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života 

a práce předků na našem území v minulosti a současnosti 

s využitím regionálních specifik 

AJ – názvy okolních 

zemí a států, měst, 

oceánů, řek 

HV – hudební 

skladatelé různých 

zemí 

 

TV – turistické 

vycházky 

 

M – orientace na 

číselné ose 

 

Návštěva informačního 

centra. 

 

Nácvik sociálních 

dovedností – hra „Co 

bys dělal, kdyby ...“ 

 

E. Petiška: Staré 

pověsti české 

Pověsti Velkého 

Meziříčí. 

 

Práce s 

atlasem či encyklopedií 

zvířat. 

 

Čistírna odpadních vod 

(exkurze). 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

 

 ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody – odpovědnost lidí, ochrana a 

tvorba životního prostředí, ochrana rostlin 

a živočichů, likvidace odpadů, živelní 

pohromy a ekologické katastrofy 

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi 

konečným vzhledem přírody a činností člověka 

- porovnává na základě pozorování základní projevy života 

na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do 

známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

 

ČLOVĚK A 

JEHO ZDRAVÍ 

 mimořádné události a rizika ohrožení 

s nimi spojená 

 

 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 

události  

 

 

 

 



  

73 

 

5. ročník 

 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 

 Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, 

EU, cestování 

 Mapy obecně zeměpisné a tematické – 

obsah, grafika, vysvětlivky 

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 

vzhledem ke krajině a státu 

- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 

podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě 

- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 

sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy, vyhledá 

typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí 

jejich význam  

- porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných 

zemích 

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 

zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 

VDO  

− občanská 

společnost a škola 

− občan, občanská 

společnost a stát 

− formy participace 

občanů v 

politickém životě 

− principy 

demokracie  

− jako formy vlády        

a způsobu 

rozhodování 

− Evropa a svět nás 

zajímá, sousední 

státy, naše vlast 

 

PV – různé druhy 

pracovních 

nástrojů 

ČJ – vypravování 

cestování, názvy zemí 

VV  

– pověsti, malíři 

– kresba postavy 

– historické památky 

AJ – názvy okolních 

zemí a států, měst, 

LIDÉ KOLEM 

NÁS  

 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, 

komunikace, principy demokracie 

 chování lidí – ohleduplnost, etické zásady, 

zvládání vlastní emocionality; rizikové 

situace; rizikové chování, předcházení 

konfliktům  

 vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, 

společné; hmotný a nehmotný majetek; 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; 

hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 

způsoby placení; banka jako správce peněz, 

úspory, půjčky 

- sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede 

příklady základních příjmů a výdajů 

- 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) 

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 

nemohou tolerovat  

- 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 



  

74 

 

LIDÉ A ČAS 

 

 orientace v čase a časový řád – dějiny jako 

časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 

generace 

 současnost a minulost v našem životě – 

proměny způsobu života, bydlení, předměty 

denní potřeby, průběh lidského života, státní 

svátky a významné dny 

 regionální památky – péče o památky, lidé 

a obory zkoumající minulost 

 báje, mýty, pověsti – minulost kraje a 

předků, domov, vlast, rodný kraj 

- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 

k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

- využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 

informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 

života a práce předků na našem území v minulosti a 

současnosti s využitím regionálních specifik 

oceánů, řek 

HV – hudební 

skladatelé různých 

zemí 

TV – turistické 

vycházky 

M – orientace na 

číselné ose 

 

 

Návštěva zámku a 

muzea. 

 

Beseda s 

příslušníkem 

Policie ČR. 

 

E. Štorch: Lovci 

mamutů. 

 

Encyklopedie – 

Pravěk, 

ilustrace Z. Buriana. 

 

Úpravna vody Mostiště 

(exkurze). 

 

Prodejna ovoce a 

zeleniny 

(nákup, zhotovení 

ovocného nebo 

zeleninového salátu) 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

 

 nerosty a horniny, půda – některé 

hospodářsky významné horniny a nerosty,  

 vesmír a Země – sluneční soustava, den a 

noc, roční období 

 rovnováha v přírodě – význam, vzájemné 

vztahy mezi organismy, základní 

společenstva 

 ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace odpadů, živelní 

pohromy a ekologické katastrofy 

- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako 

součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním 

ročních období 

- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách 

regionů 

- využívá jednoduché klíče a atlasy 

- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 

rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 

podporovat nebo poškozovat 

ČLOVĚK A 

JEHO ZDRAVÍ 

 

 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a 

nevhodná místa pro hru, bezpečné chování 

v rizikovém prostředí,  

 mimořádné události a rizika ohrožení 

s nimi spojená  

- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 

odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné 

nároky jiných osob 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 

ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 

mimořádné události;  
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5.4 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

5.4.1 Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 

1. ročník    1 hodina týdně, 

2. ročník    1 hodina týdně, 

3. ročník    1 hodina týdně, 

4. ročník    1 hodina týdně, 

5. ročník    1 hodina týdně. 

Formou realizace vzdělávacího obsahu je vyučovací hodina.  

 

Je rozdělen do vzdělávacích oblastí: 

vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu 

instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci 

hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 

poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 

 

 

Formy a metody práce 

 

Organizace -  žáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s využíváním audiovizuální 

techniky, za pomoci různých forem s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována tato: EGS, MKV, EV, MDV, MV 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení  

- žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

- učitel vede žáky k užívání správné terminologie  a symboliky 

- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence k řešení problémů  

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu 

znějící hudby 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

- učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků  

- učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 

Kompetence komunikativní  

- žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem 

- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie 

- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

- učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

Kompetence sociální a personální 
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- žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 

- učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 

- učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Kompetence občanská 

- žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy  hudebních děl 

- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků 

Kompetence pracovní  

- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje 

hudební náladu 

- učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků 

- učitel vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů 

- učitel vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení 
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1. ročník 

 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

 VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a 

tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového 

rozsahu 

 záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí jednoduchého 

grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu 

jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci písně 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 

pomocí jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten, 

keyboardů apod. 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 pohybový doprovod znějící hudby – taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové 

tance 

 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – 

pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 

 orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce 

pohybů při tanci či pohybových hrách 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 kvality tónů – délka, síla, barva, výška 

 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a 

hudební nástroj 

 hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.  

 interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková) 

- zpívá jednoduché 

písně v rozsahu 

kvinty 

- hospodárně dýchá 

a zřetelně vyslovuje 

při rytmizaci říkadel i 

při zpěvu 

- reaguje pohybem 

na tempové a 

rytmické změny 

- rozliší sílu zvuku 

- pozorně vnímá 

jednoduché skladby 

- zpívá v jednohlase 

 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

kreativita 

− mezilidské vztahy, 

komunikace, 

kooperace 

− hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

MKV 

− kulturní diference, 

lidské vztahy 

 

ČJ – délka slabik, 

výslovnost 

 

TV – pochodové cvičení 

 

PRV – citové vnímání 

 

VV  

– ilustrace písně, skladby 

– zážitky z poslechu 
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2. ročník 

 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

  

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, 

nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, 

rozšiřování hlasového rozsahu 

 hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 intonace, vokální improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka–

odpověď apod.) 

 záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí 

jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický 

znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, notový zápis jako opora 

při realizaci písně 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých 

skladbiček pomocí jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře, 

zobcových fléten, keyboardů apod. 

 rytmizace, melodizace, hudební improvizace – hudební doprovod 

(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), 

hudební hry (ozvěna, otázka–odpověď), jednodílná písňová forma (a–

b) 

 záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu 

jednoduchého motivu 

 

 

 

- zpívá jednoduché písně 

v rozsahu kvinty 

- hospodárně dýchá a zřetelně 

vyslovuje při rytmizaci říkadel i 

při zpěvu 

- reaguje pohybem na tempové a 

rytmické změny 

- rozliší sílu zvuku 

- pozorně vnímá jednoduché 

skladby 

- zpívá v jednohlase 

- rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty 

- využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

- reaguje pohybem na znějící 

hudbu, pohybem vyjadřuje 

metrum, tempo, dynamiku, 

směr melodie 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

kreativita 

− mezilidské vztahy, 

komunikace, 

kooperace 

− hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

MKV 

− kulturní diference, 

lidské vztahy 

 

 

TV – pochodové cvičení 

 

VV  

– ilustrace písně, skladby 

– zážitky z poslechu  

 

Besídka 
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HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a 

čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 

 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící 

hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních 

kroků 

orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů 

při tanci či pohybových hrách 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 kvality tónů – délka, síla, barva, výška 

 vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 

 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným 

sémantickým nábojem – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a 

gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 

metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním 

proudu 

 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas 

a hudební nástroj 

 hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.  

 interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je 

taková) 
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3. ročník 

 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

 VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, 

nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, 

rozšiřování hlasového rozsahu 

 hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. 

 intonace, vokální improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka–

odpověď apod.) 

 záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí 

jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický 

znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, notový zápis jako opora 

při realizaci písně 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých 

skladbiček pomocí jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře, 

zobcových fléten, keyboardů apod. 

 rytmizace, melodizace, hudební improvizace – hudební doprovod 

(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), 

hudební hry (ozvěna, otázka–odpověď), jednodílná písňová forma (a–

b) 

 záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu 

jednoduchého motivu  

 

 

 

 

- zpívá jednoduché písně v rozsahu 

kvinty 

- hospodárně dýchá a zřetelně 

vyslovuje při rytmizaci říkadel i 

při zpěvu 

- pozorně vnímá jednoduché 

skladby 

- zpívá v jednohlase 

- rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty 

- využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

- reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící 

hudby 

- rozpozná v proudu znějící hudby 

některé hudební nástroje, odliší 

hudbu vokální, instrumentální 

a vokálně instrumentální 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

kreativita 

− mezilidské vztahy, 

komunikace, 

kooperace 

− hodnoty, postoje, 

praktická etika 

MKV 

− kulturní diference, 

lidské vztahy 

 

 

TV – pochodové 

cvičení 

 

VV  

– ilustrace písně, 

skladby 

– zážitky z poslechu 

 

besídka 
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HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a 

čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 

 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící 

hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních 

kroků 

orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů při tanci 

či pohybových hrách 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 kvality tónů – délka, síla, barva, výška 

 vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 

 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným 

sémantickým nábojem – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a 

gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 

metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním 

proudu 

 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas 

a hudební nástroj 

 hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.  

 interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je 

taková) 
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4. ročník 

 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

  

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky 

odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového 

rozsahu 

 hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas 

apod. 

 intonace, vokální improvizace – diatonické postupy 

v durových a mollových tóninách (V., III. a I. stupeň, 

volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), hudební 

hry (ozvěna, otázka–odpověď apod.) 

 záznam vokální hudby – zachycení melodie písně 

pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), 

nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu jednoduché 

písně, notový zápis jako opora při realizaci písně 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých nástrojů 

z Orffova instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů 

apod. 

 rytmizace, melodizace, hudební improvizace – tvorba 

předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu 

písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby 

v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry 

(ozvěna, otázka–odpověď), jednodílná písňová forma (a–

b) 

- zpívá písně v přiměřeném rozsahu 

k individuálním schopnostem 

- propojí vlastní pohyb s hudbou 

- doprovodí spolužáky na rytmické hudební 

nástroje 

- odliší tóny podle výšky, síly a barvy 

- pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb 

- správně hospodaří s dechem při interpretaci 

písní − frázování 

- zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 

mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 

pěvecké dovednosti 

- realizuje podle svých individuálních schopností 

a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not 

- využívá jednoduché hudební nástroje k 

doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 

motivů skladeb a písní 

- rozpozná hudební formu jednoduché písně či 

skladby 

- vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry 

a provádí elementární hudební improvizace 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé z 

užitých hudebních výrazových prostředků 

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 

kroků, na základě individuálních schopností a 

dovedností vytváří pohybové improvizace 

 

OSV  

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

kreativita 

− mezilidské 

vztahy, 

komunikace, 

kooperace 

− hodnoty, postoje, 

praktická etika 

MKV 

− kulturní diference, 

lidské vztahy 
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 záznam instrumentální melodie – čtení a zápis 

rytmického schématu jednoduchého motivku či tématu 

instrumentální skladby, využití notačních programů 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 taktování, pohybový doprovod znějící hudby – 

dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry 

se zpěvem, jednoduché lidové tance 

 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny 

v proudu znějící hudby – pantomima a pohybová 

improvizace s využitím tanečních kroků 

orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, 

reprodukce pohybů při tanci či pohybových 

hrách 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 kvality tónů – délka, síla, barva, výška 

 vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 

 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 

výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 

harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie 

(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, 

rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním 

proudu 

 hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

 hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, 

ukolébavka apod.  

 hudební formy – malá písňová forma, rondo, variace  

 interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba 

a proč je taková) 

 

  

TV  

– tělovýchovné chvilky 

– rytmické a 

gymnastické cvičení 

s hudbou 

 

Čj – slohové cvičení 

 

VV  

– kresba hudebního 

nástroje 

– prožitek z hudby 

(kresba, malba)  

 

 

Veřejné vystoupení, 

besídka. 
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5. ročník 

 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

 VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky 

odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování hlasového 

rozsahu 

 hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas 

apod. 

 intonace, vokální improvizace – diatonické postupy 

v durových a mollových tóninách (V., III. a I. stupeň, 

volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), hudební 

hry (ozvěna, otázka–odpověď apod.) 

 záznam vokální hudby – zachycení melodie písně 

pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), 

nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu jednoduché 

písně, notový zápis jako opora při realizaci písně 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých nástrojů 

z Orffova instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů 

apod. 

 rytmizace, melodizace, hudební improvizace – tvorba 

předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu 

písně, hudební doprovod (akcentace těžké doby 

v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry 

(ozvěna, otázka–odpověď), jednodílná písňová forma (a–

b) 

- zpívá písně v přiměřeném rozsahu 

k individuálním schopnostem 

- propojí vlastní pohyb s hudbou 

- doprovodí spolužáky na rytmické hudební 

nástroje 

- odliší tóny podle výšky, síly a barvy 

- pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb 

- správně hospodaří s dechem při interpretaci 

písní − frázování 

- zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 

mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 

pěvecké dovednosti 

- realizuje podle svých individuálních schopností 

a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či 

píseň zapsanou pomocí not 

- využívá jednoduché hudební nástroje k 

doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 

motivů skladeb a písní 

- rozpozná hudební formu jednoduché písně či 

skladby 

- vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry 

a provádí elementární hudební improvizace 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé z 

užitých hudebních výrazových prostředků 

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

kreativita  

− mezilidské vztahy, 

komunikace, 

kooperace a 

kompetice 

− hodnoty, postoje, 

praktická etika  

 

MKV 

− kulturní diference, 

lidské vztahy 

 

 

 

TV  

– rytmické a 

gymnastické cvičení 

s hudbou 

– tělovýchovné chvilky 

 

Čj – slohové cvičení 
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 záznam instrumentální melodie – čtení a zápis 

rytmického schématu jednoduchého motivku či tématu 

instrumentální skladby, využití notačních programů 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 taktování, pohybový doprovod znějící hudby – 

dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry 

se zpěvem, jednoduché lidové tance 

 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny 

v proudu znějící hudby – pantomima a pohybová 

improvizace s využitím tanečních kroků 

orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, 

reprodukce pohybů při tanci či pohybových 

hrách 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 kvality tónů – délka, síla, barva, výška 

 vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 

 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 

výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 

harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie 

(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, 

rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním 

proudu 

 hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

 hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, 

ukolébavka apod.  

 hudební formy – malá písňová forma, rondo, variace  

 interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba 

a proč je taková) 

 

kroků, na základě individuálních schopností a 

dovedností vytváří pohybové improvizace 

 

 

VV  

– kresba hudebního 

nástroje 

– prožitek z hudby 

(kresba, malba)  

 

Veřejné vystoupení, 

besídka. 
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5.4.2 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova směřuje k: 

• podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění, 

• porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově, 

• seznamování se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik, 

• chápání uměleckého procesu jako způsobu poznání a komunikace, 

• užívání různorodých uměleckých vyjadřovacích prostředků, vyjádření svého vnímání, 

cítění, poznávání 

 

Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech 

ročnících: 

1. ročník    1 hodina týdně, 

2. ročník    2 hodina týdně, 

3. ročník    2 hodina týdně, 

4. ročník    1 hodiny týdně, 

5. ročník    1 hodiny týdně. 

 

 

Formy a metody práce  

 

Jsou společné postupy ve vyučovacím předmětu, jimiž pedagogové vytvářejí a rozvíjejí 

klíčové kompetence žáků: 

 

• výklad, 

• samostatná práce, 

• kolektivní práce, 

• sebehodnocení. 
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1. - 3. 

ročník 

 

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

 
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

 prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, 

světlostní a barevné kvality, textury – jejich jednoduché 

vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a 

proměny v ploše, objemu a prostoru  

 uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich 

výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a 

dynamickém vyjádření 

 reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními 

smysly – vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, 

sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření 

vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly 

 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká 

výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, 

elektronická média, reklama 

 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty, 

pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a 

kresby 

 typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr 

a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 

skulptura, plastika, animovaný film, komiks, fotografie, 

elektronický obraz, reklama   

 

- zvládá základní 

dovednosti pro vlastní tvorbu 

- rozpoznává, a porovnává 

linie, barvy, tvary, objekty 

ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 

ostatních i na příkladech z běžného 

života (s dopomocí učitele); 

porovnává je a třídí na základě 

zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

- uplatňuje vlastní 

zkušenosti, prožitky a fantazii při 

tvůrčích činnostech, je schopen 

výsledky své činnosti sdělit svým 

spolužákům; uplatňuje při tom 

v plošném i prostorovém uspořádání 

linie, tvary, objemy, barvy, objekty 

a další prvky a jejich kombinace 

- vnímá události různými 

smysly a vizuálně je vyjadřuje  

- interpretuje podle svých 

schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření; odlišné interpretace 

porovnává se svou dosavadní 

zkušeností 

 

 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

kreativita 

− mezilidské vztahy, 

komunikace, 

kooperace a 

kompetice 

− řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti, 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 
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 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich 

vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko 

jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání) 

 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ  

 osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; 

odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v nichž se žák 

pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací 

 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – 

v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci 

skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu) 

 proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 

proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl 

výtvarného umění 

 

- na základě vlastní 

zkušenosti nalézá a do komunikace 

zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, 

vybral či upravil 

 

 

M – geometrické tvary 

 

Čj  

− vyprávění, popis 

− vyprávění, popis 

− výtvarné vyjádření 

obsahu verše, 

říkanky 

− ilustrace pohádky 

− ilustrace textu 

 

VV – ilustrace 

pohádky, příběhu 

 

TV  

− TV chvilky  

− cvičení s hudbou 
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4. – 5. 

ročník 

 

UMĚNÍ A KUTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

 ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

 prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, 

objemy, světlostní a barevné kvality, textury – jejich 

jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), 

jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a 

prostoru  

 uspořádání objektů do celků – uspořádání na 

základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

 reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání 

ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření 

podnětů hmatových, sluchových, pohybových, 

čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů 

prostředky vnímatelnými ostatními smysly 

 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – 

umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 

televize, elektronická média, reklama 

 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a osobních zkušeností – 

manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění 

v prostoru, akční tvar malby a kresby 

 

- uplatňuje základní dovednosti pro 

vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

- rozlišuje, porovnává, třídí a 

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) 

- při tvorbě vychází ze svých 

zrakových, hmatových i sluchových vjemů, 

vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

- vyjádří (slovně, mimoslovně, 

graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti 

vlastní, ostatních i uměleckého díla 

- při vlastních tvůrčích 

činnostech užívá prvky vizuálně obrazného 

vyjádření; porovnává je na základě vztahů  

- při tvorbě vizuálně obrazných 

vyjádření se zaměřuje na projevení 

vlastních zkušeností 

 

 

 

 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

kreativita 

− mezilidské vztahy, 

komunikace, 

kooperace a 

kompetice 

− řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti, hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

EGS 

− Evropa a svět nás 

zajímá, objevujeme 

Evropu a svět 

MKV 

− kulturní diference, 

lidské vztahy 
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 typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich 

rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty, 

ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 

animovaný film, komiks, fotografie, elektronický 

obraz, reklama   

 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 

hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, 

dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, 

založené na smyslovém vnímání) 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ  

 osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 

zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 

přejatých) v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje; 

jejich porovnávání s vlastní interpretací 

 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření 

– v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a 

v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole 

i mimo školu) 

 proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 

proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných 

vyjádření i děl výtvarného umění 

 

 

- 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 

- 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  

- porovnává různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje 

k nim jako ke zdroji inspirace 

- nalézá a do komunikace 

zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, 

vybral či upravil 

 

 

 

 

PŘ – sledování přírodnin 

 

ČJ  

− časopisy s oděvními 

nápady 

− práce s knihou 

 

M – souměrnost  

 

AJ – plán domu 
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5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

5.5.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávání v předmětu pracovní činnosti směřuje k: 

• poznání dovedností v práci s různými materiály, 

• osvojení si základních pracovních dovedností a návyků, 

• plánování, 

• organizování a hodnocení pracovní činnosti samostatně i v týmu. 

 

Vyučovací předmět pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 

1. ročník    1 hodina týdně, 

2. ročník    1 hodina týdně, 

3. ročník    1 hodina týdně, 

4. ročník    1 hodina týdně, 

5. ročník    1 hodina týdně. 

 

Formou realizace vzdělávacího obsahu je vyučovací hodina.  

 

Je rozdělen do tematických okruhů: 

 

• práce s drobným materiálem, 

• konstrukční činnosti, 

• pěstitelské práce, 

• příprava pokrmů. 
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1. - 3. ročník 

 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

PRÁCE 

S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

 

 vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 

hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.) 

 pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití 

 jednoduché pracovní operace a postupy, 

organizace práce 

 lidové zvyky, tradice, řemesla 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty 

z tradičních i netradičních materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 

- zvládá základní manuální dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří 

jednoduchými postupy různé předměty 

z tradičních i netradičních materiálů 

 

OSV 

− rozvoj schopností poznávání, 

sebepoznání a sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, kreativita 

− poznávání lidí, mezilidské 

vztahy, komunikace, 

kooperace  

− řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, 

hodnoty, postoje, praktická 

etika 

MKV 

− kulturní diference, lidské 

vztahy 

PRV  

− domov, místo, kde žijeme 

− lidé kolem nás 

− základní podmínky pro 

pěstování rostlin 

− rozmanitost přírody 

− výchova ke zdravému 

životnímu stylu 

− základní hygienické návyky  

− vycházka 

− roční období 

ČJ – pracovní postup (recept) 

VV – estetické cítění 

M – počítání s penězi 

KONSTRUKČNÍ 

ČINNOSTI 

 stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů 

 práce s návodem, předlohou, jednoduchým 

náčrtem 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicemi 

PĚSTITELSKÉ 

PRÁCE 

 

 základní podmínky pro pěstování rostlin, 

půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

 pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 

zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 

zelenina aj.) 

 pěstování pokojových rostlin 

 rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, 

alergie 

- provádí pozorování přírody nejen 

v jednotlivých ročních obdobích, popíše, 

zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 

- pečuje o nenáročné rostliny 

PŘÍPRAVA 

POKRMŮ 

 základní vybavení kuchyně 

 výběr, nákup a skladování potravin 

 jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

 technika v kuchyni – historie a význam 

- upraví stůl a připraví tabuli pro jednoduché 

stolování  

- chová se vhodně při stolování 
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4. - 5. ročník 

 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

PRÁCE 

S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

 

 vlastnosti materiálu (přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton, 

textil, drát, fólie aj.) 

 pracovní pomůcky a nástroje – 

funkce a využití 

 jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce 

 lidové zvyky, tradice, řemesla 

 

− vytváří přiměřenými pracovními 

operacemi a postupy na základě své představivosti 

různé výrobky z daného materiálu 

− využívá při tvořivých činnostech 

s různým materiálem vlastní fantazii i prvky lidových 

tradic 

− volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje 

a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

− udržuje pořádek na pracovním místě a 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 

první pomoc při drobném poranění či úrazu 

 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání, sebepoznání a 

sebepojetí, seberegulace a 

sebeorganizace, kreativita   

− poznávání lidí, mezilidské 

vztahy, komunikace, 

kooperace 

− řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, 

hodnoty, postoje, praktická 

etika 

4. MKV 

− kulturní diference, lidské 

vztahy 

 

PRV  

− ekologie 

− základní hygienické 

návyky 

− zdravý životní styl 

− využití poznatků 

− režim dne 

− základní podmínky pro 

pěstování rostlin 

− první pomoc 

− vycházka 

KONSTRUKČNÍ 

ČINNOSTI 

 

 stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů 

 práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

 

− provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

− pracuje podle slovního návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu 

− 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 

 

 základní podmínky pro pěstování 

rostlin, půda a její zpracování, 

výživa rostlin, osivo 

 pěstování rostlin ze semen 

v místnosti, na zahradě (okrasné 

rostliny, léčivky, koření, zelenina 

aj.) 

− dodržuje základní podmínky a užívá 

postupy pro pěstování vybraných rostlin  

− provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování 
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 pěstování pokojových rostlin 

 rostliny jedovaté, rostliny jako 

drogy, alergie 

 

− ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 

pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování 

− volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní 

− dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě 

VV – estetické cítění 

ČJ  

− pracovní 

postup (recept) 

− popis 

 

PŘÍPRAVA 

POKRMŮ 

 základní vybavení kuchyně 

 výběr, nákup a skladování potravin 

 jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

 technika v kuchyni – historie a 

význam 

 

− orientuje se v základním vybavení 

kuchyně  

− připraví samostatně jednoduchý pokrm 

− dodržuje pravidla správného stolování 

a společenského chování při stolování 

− udržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

− uplatňuje zásady správné výživy 
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5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

5.6.1 Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávání v předmětu tělesná výchova směřuje k: 

 

• ovlivňování zdraví a podpoře zdravého vývoje jednotlivce, 

• formování úroveň pohybové dovednosti, 

• rozvíjení činnosti podporující pohybové učení-komunikace tělesné výchovy, 

• podpoře manuální zručnosti, 

• pečlivosti, trpělivosti,  

• podpoře spolupráce v rámci kolektivu. 

 

Vyučovací předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 

1. ročník    2 hodiny týdně, 

2. ročník    2 hodiny týdně, 

3. ročník    2 hodiny týdně, 

4. ročník    2 hodiny týdně, 

5. ročník    2 hodiny týdně. 

 

Formou realizace vzdělávacího obsahu je vyučovací hodina.  

 

Je rozdělen do tematických okruhů: 

• činnosti ovlivňující zdraví, 

• činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, 

• činnosti podporující pohybové učení. 
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1. – 3. ročník 

 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita 

pohybu 

 příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po 

zátěži, napínací a protahovací cvičení 

 zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání 

zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 

cvičení a jejich praktické využití 

 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

 hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 

vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity 

 bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost 

cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná 

příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc 

v podmínkách TV 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a 

aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová 

tvořivost 

 základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním 

a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti 

 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení 

s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, 

vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance 

− zvládá podle 

pokynů přípravu na 

pohybovou činnost 

− dodržuje 

základní zásady bezpečnosti 

při pohybových činnostech a 

má osvojeny základní 

hygienické návyky při 

pohybových aktivitách  

− spojuje 

pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se 

zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

− zvládá v 

souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce 

nebo činnosti prováděné ve 

skupině; usiluje o jejich 

zlepšení 

− reaguje na 

základní pokyny a povely 

k osvojované činnosti a její 

organizaci 

− projevuje 

kladný postoj k motorickému 

učení a pohybovým aktivitám 

OSV 

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

kreativita 

− poznávání lidí, 

mezilidské vztahy, 

komunikace, 

kooperace 

− řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti, 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

MKV 

− kulturní diference, 

lidské vztahy 
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 průpravné úpoly – přetahy a přetlaky 

 základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky 

nebo do výšky, hod míčkem 

 základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným 

herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti 

jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle 

zjednodušených pravidel minisportů 

 turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních 

prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody 

 plavání (základní plavecká výuka) – hygiena plavání, adaptace na vodní 

prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob 

(plavecká technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu a na ledě, 

základní techniky pohybu na lyžích a bruslích 

 další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály 

 organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve 

známém (běžném) prostředí 

 zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly 

 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, 

závodů, soutěží 

 měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, 

základní pohybové testy 

 zdroje informací o pohybových činnostech 

 

 

− zvládá 

základní způsoby lokomoce a 

prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

− spolupracuje 

při jednoduchých týmových 

pohybových činnostech 

a soutěžích 

− uplatňuje 

hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech ve známých 

prostorech školy 

 

 

 

 

PRV  

− první pomoc 

− orientace v přírodě 

 

HV – rozvoj 

melodičnosti 

 

VV – zachycení 

pohybu 

 

M  

− měření vzdálenosti 

− výsledkové listiny, 

tabulky 

 

ČJ – vypráví zážitky 

 

TV – chvilky (čtení, 

psaní) 
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4. – 5. ročník 

 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová témata 

 
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, 

délka a intenzita pohybu 

 příprava organismu – příprava před pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení 

 zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, 

správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, 

relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich 

praktické využití 

 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace pohybu 

 hygiena při TV – hygiena pohybových činností a 

cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro 

pohybové aktivity 

 bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a 

bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a 

umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní 

a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

 pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční 

pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního 

náčiní při cvičení; pohybová tvořivost 

 základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, 

cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti 

a hmotnosti 

 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční 

cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy 

- chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a 

začleňuje pohyb do denního režimu 

- zdokonaluje základní pohybové dovednosti 

podle svých pohybových možností a schopností 

- uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady 

pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 

pohybové činnosti  

- reaguje na pokyny k provádění vlastní 

pohybové činnosti 

- 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 

- podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu; uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou 

samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 

zdatnosti 

- zařazuje do pohybového režimu korektivní 

cvičení, především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým 

oslabením 

 

 

 

OSV  

− rozvoj schopností 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

kreativita 

− poznávání lidí, 

mezilidské 

vztahy, 

komunikace, 

kooperace 

− řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti, 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

MKV 

− kulturní diference, 

lidské vztahy 
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estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, 

jednoduché tance 

 průpravné úpoly – přetahy a přetlaky 

 základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, 

skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem 

 základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou 

či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a 

hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel 

minisportů 

 turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování 

v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, 

táboření, ochrana přírody 

 plavání (základní plavecká výuka) – hygiena plavání, 

adaptace na vodní prostředí, základní plavecké 

dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), 

prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu 

a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích 

 další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu 

žáků) 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností, smluvené povely, signály 

 organizace při TV – základní organizace prostoru 

a činností ve známém (běžném) prostředí 

 zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a 

symboly 

 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 

činností – her, závodů, soutěží 

 měření a posuzování pohybových dovedností – měření 

výkonů, základní pohybové testy 

 zdroje informací o pohybových činnostech 

 

- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 

vytváří varianty osvojených pohybových her 

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běžném sportovním prostředí; 

adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 

spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 

provedení pohybové činnosti 

- 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 

- užívá při pohybové činnosti základní 

osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 

jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy 

- změří základní pohybové výkony a porovná je 

s předchozími výsledky 

- orientuje se v informačních zdrojích o 

pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 

škole i v místě bydliště; samostatně získá 

potřebné informace 

- adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 

hygienu plavání, zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady plavecké 

dovednosti 

- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

VV – zachycení 

pohybu 

 

ČJ  

− čtení, psaní 

− vypráví zážitky 

M  

− různé 

pětiminutovky, 

samostatné práce 

− výsledkové 

listiny, tabulky 

PČ – práce na 

pozemku 

 

VL – vycházky 

 

PŘ  

− převody jednotek 

− orientace 

v přírodě 
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5.7 Vzdělávací oblast: Informatika 

5.7.1 Vyučovací předmět: Informatika 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět informatika se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku: 

4. ročník    1 hodina týdně, 

5. ročník    1 hodina týdně. 

Formou realizace vzdělávacího obsahu je vyučovací hodina.  

 
Charakter výuky informatiky je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žáci dovednosti a znalosti 

získávali na základě individuální nebo dvoučlenné skupinové práce s počítači, periferiemi a 

používaným softwarem. Žáci provádějí takové činnosti, které vedou k získání základních znalostí a 

dovedností z oblasti práce s ICT technologiemi výhradně uživatelského charakteru. Cílem naší práce 

je vybavit žáka takovými kompetencemi, které mu umožní ICT technologie v budoucnosti cílevědomě 

využívat při učení a později též při organizaci  svého života. Získané dovednosti jsou nezbytným 

předpokladem pro uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní a zájmové 

činnosti. 

Zaměřuje se na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům 

digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické 

postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a 

nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení 

praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive počítači. 

Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak k porozumění zákonitostem digitálního 

světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání. 

Žáci si prostřednictvím her, experimentů, diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy o 

způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat, a objevují informatické aspekty světa 

kolem nich. Postupně si rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho a hledat jeho řešení. 

Získávají základy uživatelských dovedností a vytvářejí si základ pro pochopení informatických 

konceptů. Součástí je i bezpečné zacházení s technologiemi a osvojování dovedností a návyků, které 

vedou k prevenci rizikového chování. 

 

Výchovně vzdělávací cíle: 
- umět správně komunikovat telefonem (pevná linka, mobil) 

- seznamovat žáky se základními funkcemi počítače 

- pochopení a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti, 

- ukázat, jak se dají v současnosti využívat informační a komunikační technologie, 

- zvládnutí vyhledávání na internetu, uvědomovat si úlohu rychlých informací v dnešním 

moderním světě, poznat možnost získávání a předávání informací pomocí internetu, použití všech 

těchto nástrojů pro zpracování informací 

- naučit se svoje soubory informací vytvářet, ukládat a opět vyhledávat 

- vzájemné komunikaci a předávání souborů pomocí elektronické pošty, seznámit se s tím, jak 

přijímat a odesílat zprávy e-mailem, 

- učit žáky pracovat s textem a obrázkem v textovém editoru, praktickému zvládnutí práce 

s grafikou, textem, s tabulkami a při tvorbě prezentací 

- systémový přístup při analýze situací a jevů světa kolem 

- nacházení různých řešení a výběru toho nejvhodnějšího pro danou situaci 

- zkušenost, že týmová práce umocněná technologiemi může vést k lepším výsledkům než 

samostatná práce 

- porozumění různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich organizace 
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- rozhodování na základě relevantních dat a jejich korektní interpretace, obhajování pomocí 

věcných argumentů 

- komunikace pomocí formálních jazyků, kterým porozumí i stroje 

- standardizování pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci 

- posuzování technických řešení z pohledu druhých lidí a jejich vyhodnocování v osobních, 

etických, bezpečnostních, právních, sociálních, ekonomických, environmentálních a kulturních 

souvislostech 

- nezdolnost při řešení těžkých problémů, zvládání nejednoznačnosti a nejistoty a vypořádání se 

s problémy s otevřeným koncem 

- otevřenost novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat 

 

 

Formy a metody práce  
Jsou společné postupy ve vyučovacím předmětu, jimiž pedagogové vytvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků: 

• výklad, 

• vyhledávání, 

• samostatná, skupinová práce, 

• sebehodnocení. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  
Kompetence k učení 

- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a 

komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, 

spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 

- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové 

poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že 

v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, 

které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému 

provedení a dotažení do konce 

Kompetence komunikativní 

- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají 

prostřednictvím elektronické pošty 

- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, 

náležitosti apod.) 

Kompetence sociální a personální 

- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat 

v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné 

komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a 

zručný 

Kompetence občanské 

- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský 

zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého 

pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...) 

- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se 

mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

Kompetence pracovní 

- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 



  

102 

 

4. ročník 

 
INFORMATIKA INFORMATIKA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

DATA, 

INFORMACE A 

MODELOVÁNÍ 

 

 data, informace: sběr (pozorování, jednoduchý 

dotazník, průzkum) a záznam dat s využitím 

textu, čísla, barvy, tvaru, obrazu a zvuku; 

hodnocení získaných dat, vyvozování závěrů 

 kódování a přenos dat: využití značek, 

piktogramů, symbolů a kódů pro záznam, 

sdílení, přenos a ochranu informace 

- uvede příklady dat, 

která ho obklopují a která mu mohou 

pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 

odpovědi na otázky, které se týkají 

jeho osoby i okolního světa na 

základě dat 

OSV   

− rozvoj schopností poznávání, 

sebepoznání a sebepojetí, 

seberegulace a sebeorganizace 

− mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace  

− řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, 

hodnoty, postoje, praktická 

etika 

MKV 

− kulturní diference, lidské 

vztahy 

MV 

− kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení, fungování 

a vliv médií ve společnosti 

− tvorba mediálního sdělení, 

práce v realizačním týmu 

 

 

Čj – slohová práce, referáty 

Čj, M, Př, Vl, Aj – opakování, 

procvičování učiva 

Vl, Př – referáty 

VV – obrázek, plakát, pozvánka, 

diplom  

 

Školní družina – hry. 

ALGORITMIZACE 

A 

PROGRAMOVÁNÍ 

 

 řešení problému krokováním: postup, jeho 

jednotlivé kroky, vstupy, výstupy a různé formy 

zápisu pomocí obrázků, značek, symbolů či 

textu; příklady situací využívajících opakovaně 

použitelné postupy; přečtení, porozumění a 

úprava kroků v postupu, algoritmu; sestavení 

funkčního postupu řešícího konkrétní 

jednoduchou situaci 

 

- sestavuje a testuje 

symbolické zápisy postupů 

- popíše jednoduchý 

problém související nejen s okruhem 

jeho zájmů a potřeb, navrhne 

a popíše podle předlohy jednotlivé 

kroky jeho řešení 

- rozpozná opakující se 

vzory, používá opakování známých 

postupů  

INFORMAČNÍ 

SYSTÉMY 

 

 systémy: skupiny objektů a vztahy mezi nimi, 

vzájemné působení; příklady systémů z přírody, 

školy a blízkého okolí žáka; části systému a 

vztahy mezi nimi 

- v systémech, které ho 

obklopují, rozezná jednotlivé prvky a 

vztahy mezi nimi 

DIGITÁLNÍ 

TECHNOLOGIE 

 

 hardware a software: digitální zařízení a jejich 

účel; prvky v uživatelském rozhraní; spouštění, 

přepínání a ovládání aplikací; uložení dat, 

otevírání souborů 

- najde a spustí 

známou aplikaci, pracuje s daty 

různého typu 

- popíše a dodržuje 

bezpečnostní a jiná pravidla 

stanovená pro práci s digitálními 

technologiemi  
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5. ročník 

 
INFORMATIKA INFORMATIKA 

Tematický 

okruh 
Učivo Očekávané výstupy 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

DATA, 

INFORMACE A 

MODELOVÁNÍ 

 

 modelování: model jako zjednodušené 

znázornění skutečnosti; využití obrazových 

modelů (myšlenkové a pojmové mapy, 

schémata, tabulky, diagramy) ke zkoumání, 

porovnávání a vysvětlování jevů kolem žáka 

- popíše konkrétní 

situaci, nejen která vychází z jeho 

opakované zkušenosti, určí, co k ní již 

ví a znázorní ji 

- vyčte informace z 

daného modelu 

 

OSV   

− rozvoj schopností poznávání, 

sebepoznání a sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace  

− mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace  

− řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, 

hodnoty, postoje, praktická 

etika 

MKV 

− kulturní diference, lidské 

vztahy 

MV 

− kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení, fungování 

a vliv médií ve společnosti 

− tvorba mediálního sdělení, 

práce v realizačním týmu 
Čj – slohová práce, referáty 

školní družina – hry 

Vl, Př – referáty 

Čj, M, Př, Vl, Aj – opakování, 

procvičování učiva 

VV – obrázek, plakát, pozvánka, 

diplom 

TV – výsledková listina 

Příprava školního výletu. 

ALGORITMIZACE 

A 

PROGRAMOVÁNÍ 

 

 programování: experimentování a 

objevování v blokově orientovaném 

programovacím prostředí; události, sekvence, 

opakování, podprogramy; sestavení programu 

 kontrola řešení: porovnání postupu s jiným a 

diskuse o nich; ověřování funkčnosti programu 

a jeho částí opakovaným spuštěním; nalezení 

chyby a oprava kódu; nahrazení opakujícího se 

vzoru cyklem 

 

- v blokově 

orientovaném programovacím jazyce 

sestaví program; rozpozná opakující 

se vzory, používá opakování a 

připravené podprogramy 

- ověří správnost jím 

navrženého postupu či programu, 

najde a opraví v něm případnou 

chybu 

INFORMAČNÍ 

SYSTÉMY 

 

 práce se strukturovanými daty: shodné a 

odlišné vlastnosti objektů; řazení prvků do řad, 

číslovaný a nečíslovaný seznam, víceúrovňový 

seznam; tabulka a její struktura; záznam, 

doplnění a úprava záznamu 

- pro vymezený 

problém zaznamenává do existující 

tabulky nebo seznamu číselná i 

nečíselná data 

 

DIGITÁLNÍ 

TECHNOLOGIE 

 

 počítačové sítě: propojení technologií, 

(bez)drátové připojení; internet, práce ve 

sdíleném prostředí, sdílení dat 

 bezpečnost: pravidla bezpečné práce s 

digitálním zařízením; uživatelské účty, hesla 

- propojí digitální 

zařízení, uvede možná rizika, která s 

takovým propojením souvisejí 
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a školy  

 

Škola respektuje osobnost jednotlivce a jeho individuální schopnosti a možnosti. Cílem 

hodnocení je objektivní posouzení zvládnutí klíčových kompetencí na dané úrovni. Na 

základě tohoto hodnocení si žák uvědomí své silné a slabé stránky a na čem je nutné dále 

pracovat a jak dosáhnout zlepšení. Hodnotí se nejen momentální výsledky, ale srovnání 

s předchozími výkony. Hodnotit lze známkou, slovně, ústně, sebehodnocením, pochvalou, 

povzbuzením apod.  

Metody pro získávání podkladů pro hodnocení žáka 

▪ různé druhy zkoušení (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 

▪ didaktické testy 

▪ prezentace skupinové práce 

▪ vzájemné hodnocení, sebehodnocení 

▪ aktivita v hodině 

▪ plnění domácích úkolů 

▪ rozhovory (se žákem, se zákonnými zástupci žáka, s ostatními učiteli, s vedením 

školy, s výchovným poradcem, se speciálním pedagogem) 

▪ sociometrické metody  

 

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 
 

Žáci jsou s pravidly hodnocení seznámeni předem v klasifikačním řádu. Písemné práce 

většího rozsahu jsou předem zapsány do třídní knihy příslušné třídy. V jednom dni není 

možno psát více než jednu rozsáhlou písemnou práci. Po vyhodnocení písemné práce žáci 

opravují chyby a učitel probere a zdůvodní jevy, ve kterých žáci nejčastěji chybovali. Při 

hodnocení předmětů s výchovným zaměřením (hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná 

výchova) se přihlíží k míře žákovy aktivity v hodinách. Pokud předmět vyučuje více učitelů, 

dohodnou pravidla hodnocení společně a dodržují je. V případě dlouhodobější absence žáka 

je při hodnocení k této skutečnosti přihlédnuto. Hodnoceno může být pouze probrané a 

procvičené učivo. Součástí hodnocení žáka je také vlastní sebehodnocení a vzájemné 

hodnocení žáků mezi sebou. 

Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. Ve 

výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná 

klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Klasifikace 

souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem 

běžné klasifikace. 

 

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. Chování neovlivňuje klasifikaci 
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výsledků ve vyučovacích předmětech. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci 

pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém 

vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé 

po vzájemné dohodě. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel 

výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. 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. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek 

všech učitelů. 

 

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, 

• okamžitě, v případně mimořádného porušení školního řádu.  

 

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. 

 

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 to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka 

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. 

 

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 ředitelku školy 

o komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, 
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požádá krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení 

žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. V případě, že se žádost o 

přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného 

zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, tak 

krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 

30, odstavec 2 školského zákona. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy 

nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní. Nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne 

doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo 

krajského úřadu. 

 

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 ředitelka školy na žádost jeho 

zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 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. 

 

Výchovná opatření 

 

Třídní učitel zaznamenává udělení  pochvaly, popřípadě výchovného opatření do 

katalogového listu žáka. Pochvalu nebo jiné ocenění může žákovi udělit třídní učitel nebo 

ředitel školy. Pochvala se uděluje za dlouhodobou úspěšnou školní práci, za dosažení 

výborných studijních výsledků a za reprezentaci školy. Pochvala se uděluje písemně na 

vysvědčení.  

Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku. Udělení 

důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy může žákovi pro projednání 

v pedagogické radě udělit důtku. Důvody udělení výchovného opatření jsou oznámeny 

prokazatelným způsobem zástupci žáka do 10 dnů ode dne udělení. 

 

Slovní hodnocení 

 

Žáci se středně těžkým mentálním postižením jsou hodnoceni na konci klasifikačního období 

slovně, v hodnocení jsou zohledňovány individuální zvláštnosti, míra a povaha zdravotního 

postižení a objektivní možnosti jednotlivých žáků. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání 

žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání 

v pedagogické radě. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede 

slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu 

žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného 

zástupce žáka. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 



  

107 

 

v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, 

které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka 

v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení 

a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

Hodnocení práce v zájmových útvarech 

 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se na vysvědčení nehodnotí. 

 

 

Pravidla pro hodnocení chování 

 

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a 

s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka školy po projednání v pedagogické radě. 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 

školního řádu během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální 

a rozumové vyspělosti žáka. K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, 

jestliže tato opatření byla neúčinná. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve 

škole a při akcích organizovaných školou. Nedostatky v chování žáků se projednávají 

v pedagogické radě.  

 

 

Pravidla pro sebehodnocení 

 

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a 

sebevědomí žáků. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí 

pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je 

důležitý prostředek učení. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a 

výsledky. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.  

Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

• co se mu daří, 

• co mu ještě nejde, 

• jak bude pokračovat dál. 

 

Vysvědčení 

Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení, za druhé pololetí vysvědčení. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů.  

Vysvědčení vyplní třídní učitel na předepsaném tiskopise. Na konci 1. pololetí vydává škola 

žákovi výpis vysvědčení za 1. pololetí a na konci 2. pololetí vysvědčení na předepsaném 

tiskopise. Vyplňování vysvědčení se provádí podle materiálu „Informace MŠMT ČR ze dne 

15. června 2006 č. j. 25668/2005-22 k vyplňování vysvědčení na základních školách."  
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Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

− prospěl(a) 

− neprospěl(a 

− prospěl(a) s vyznamenání 

− nehodnocen (a) 

 

 

Podrobnosti o komisionální zkoušce 

 

Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

• má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí,   

• při konání opravné zkoušky.  

 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

• předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jí pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy, 

• zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

• přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu. 

 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Vyjádří se slovním hodnocením nebo stupněm 

prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a 

zákonným zástupcům žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého 

pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává 

součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, 

protokol podepíší všichni členové komise. 

 

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka 

ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v 

souladu se školním vzdělávacím programem. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost 

vykonat opravnou zkoušku. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných 

zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

 

Podrobnosti o opravné zkoušce 

 

Opravné zkoušky konají: 

• žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud 

neopakovali ročník na 1. stupni základní školy. 

 

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, to je do 31. srpna. 

Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky 

stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě.  



  

109 

 

 

Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou 

komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání 

nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní 

termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na 

vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí. 

 

 

6.1.1 Způsoby hodnocení 
 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

• soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

• soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

• různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými 

testy, 

• kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními 

osnovami, 

• analýzou různých činností žáka, 

• konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky, 

• rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

 

Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně 

během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem 

klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k 

zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné 

je individuální přezkušování po vyučování ve třídě. Výjimka je možná jen při 

diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a 

praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, 

které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zákonným zástupcům žáka, a to zejména 

prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při 

hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 

 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky, která 

má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. 

Ostatní vyučující o tom informuje formou ústní. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu 

zkoušku uvedeného charakteru. 

 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, 

aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek. V případě 

dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního 

období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo ředitelce školy. 
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Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 

tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní 

mohou zákonní zástupci žáka odvolat - to znamená celý školní rok včetně hlavních prázdnin, 

v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího 

školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve 

škole také zákonným zástupcům. 

 

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

• neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden 

týden, 

• účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, 

• učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování 

celé třídě není přípustné, 

• před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití 

učiva, 

• prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

 

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením pedagogicko-

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

způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv třídních učitelů 

na pedagogických radách. 

 

Způsoby hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Způsoby hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňují se ve 

všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. Při způsobu 

hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, 

hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, 

například bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb a podobně. Při klasifikaci 

žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení.  

 

Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. Třídní 

učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a 

způsobu hodnocení a klasifikace žáka. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho 

zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování 

ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák již opakoval ročník. 

 

 

Způsoby hodnocení žáků cizinců 

 

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní 

v České republice povinnou školní docházku, se postupuje podle § 51 až § 53 školského 

zákona a § 14 až § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech povinné školní docházky, to je postupuje se stejně jako u žáků - občanů ČR 

s výjimkou § 15, odstavec 6 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech povinné školní docházky: 
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• při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se 

úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich 

výkon, 

• žák - občan Slovenské republiky - má právo při plnění studijních povinností používat, 

s výjimkou českého jazyka a literatury, slovenský jazyk. 

Škola nemá povinnost žáka - cizince doučovat českému jazyku. Na konci 1. pololetí nemusí 

být žák - cizinec hodnocen na vysvědčení, a to ani v náhradním termínu. Pokud by žák ale 

nebyl hodnocen na vysvědčení na konci 2. pololetí, znamenalo by to, že musí opakovat 

ročník. 

 

 

 

6.1.2 Kritéria hodnocení 
 

 

Stupně hodnocení prospěchu 
 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení 

stupni prospěchu: 

 

• 1 - výborný 

• 2 - chvalitebný 

• 3 - dobrý 

• 4 - dostatečný 

• 5 - nedostatečný 

 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí 

se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn - uvolněna". Pro potřeby klasifikace se 

předměty dělí do tří skupin:  

• předměty s převahou teoretického zaměření,  

• předměty s převahou praktických činností a  

• předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

 

❖ Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 

zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

 

• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti, 
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• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 

zákonitostí, 

• kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

• kvalita výsledků činností, 

• osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

• stupeň 1 (výborný) 

− žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 

a úplně a chápe vztahy mezi nimi, 

− pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, samostatně a 

tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí, 

− myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost, jeho 

ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný, grafický projev je přesný a 

estetický, 

− výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, 

− je schopen samostatně studovat vhodné texty, 

 

• stupeň 2 (chvalitebný) 

− žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 

uceleně, přesně a úplně, 

− pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti,  

− samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí, 

− myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, 

− ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, 

− kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, 

− grafický projev je estetický, bez větších nepřesností, 

− je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty, 

 

• stupeň 3 (dobrý) 

− žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, 

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery, 

− při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje 

nedostatky, 

− podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat, 

− v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se dopouští chyb, 

− uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele, 

− jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby, 

− v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, 
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− v kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je 

méně estetický a má menší nedostatky, 

− je schopen samostatně studovat podle návodu učitele, 

 

• stupeň 4 (dostatečný) 

− žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné 

mezery, 

− při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 

− pohotový a má větší nedostatky, 

− v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují závažné chyby, 

− při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný, 

− v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé, 

− jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti, 

− v kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 

grafický projev je málo estetický, 

− závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, 

− při samostatném studiu má velké těžkosti, 

 

• stupeň 5 (nedostatečný) 

− žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery, 

− jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky, 

− v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby, 

− při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s 

podněty učitele, 

− neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky, 

− v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i 

výstižnosti, 

− kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné 

nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele, 

− nedovede samostatně studovat. 

 

 

❖ Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 
 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti. Při klasifikaci v 

předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních 

osnov se hodnotí: 

 

• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

• osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

• využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

• aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

• kvalita výsledků činností, 
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• organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

• dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

• hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

• obsluha a údržba pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

• stupeň 1 (výborný) 

− žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem, 

− pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti, 

− praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

návyky, 

− bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků, 

− účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku, 

− uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se 

stará o životní prostředí, 

− hospodárně využívá suroviny, materiál, energii, 

− vzorně obsluhuje a udržuje pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla, 

− aktivně překonává vyskytující se překážky, 

 

• stupeň 2 (chvalitebný) 

− žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

− samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky 

při praktické činnosti, 

− praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby, 

− výsledky jeho práce mají drobné nedostatky, 

− účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku, 

− uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o 

životní prostředí, 

− při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb, 

− pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky, 

− překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele, 

 

• stupeň 3 (dobrý) 

− žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s 

menšími výkyvy, 

− za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti, v 

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele, 

− výsledky práce mají nedostatky, 

− vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku, 

− dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k 

tvorbě a ochraně životního prostředí, 
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− na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii, 

− k údržbě pomůcek, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován, 

− překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele, 

 

• stupeň 4 (dostatečný) 

− žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým 

činnostem, 

− získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné 

pomoci učitele, 

− v praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb, při volbě 

postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele, 

− ve výsledcích práce má závažné nedostatky, 

− práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na 

pracovišti, 

− méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní 

prostředí, 

− porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie, 

− v obsluze a údržbě pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných 

nedostatků, 

− překážky v práci překonává jen s pomocí učitele, 

 

• stupeň 5 (nedostatečný) 

− žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k p

 praktickým činnostem, 

− nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti, 

− v praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky, 

nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele, 

− výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané 

ukazatele, 

− práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti, neovládá 

předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí, 

− nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie, 

− v obsluze a údržbě pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští 

závažných nedostatků. 

 

❖ Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí: 

 

• stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

• poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

• kvalita projevu, 

• vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
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• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

• stupeň 1 (výborný) 

− žák je v činnostech velmi aktivní, 

− pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně 

podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech, 

− jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově 

přesný, 

− osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě, 

− má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k 

nim aktivní vztah, 

− úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost, 

 

• stupeň 2 (chvalitebný) 

− žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu, 

− jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků 

osnov, 

− žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech, 

− má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost, 

− rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost, 

 

• stupeň 3 (dobrý) 

− žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový, 

− nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu,  

− jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb, 

− jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele, 

− nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu, 

− nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost, 

 

• stupeň 4 (dostatečný) 

− žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý, 

− rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé, 

− úkoly řeší s častými chybami, 

− vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele, 

− projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický 

vkus a tělesnou zdatnost, 

 

• stupeň 5 (nedostatečný) 

− žák je v činnostech převážně pasivní, 

− rozvoj jeho schopností je neuspokojivý, 

− jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu, 
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− minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat, 

− neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou 

zdatnost. 

 

 

 

Stupně hodnocení chování 
 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí 

na vysvědčení stupni: 

 

• 1 - velmi dobré 

• 2 - uspokojivé 

• 3 - neuspokojivé 

  

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

 

• stupeň 1 (velmi dobré) 

− žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu, 

− méně závažných přestupků se dopouští ojediněle, 

− žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit, 

 

• stupeň 2 (uspokojivé) 

− chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu, 

− žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního 

řádu, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků, zpravidla se přes důtku 

třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 

činnost školy, 

− ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob, 

 

• stupeň 3 (neuspokojivé) 

− chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování, dopustí se 

takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně 

ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob, záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy, zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků. 
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6.1.3 Pravidla pro převádění celkového hodnocení  

 
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního 

hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení: 

 

• Prospěch 

 

ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

 

1 - výborný ovládá bezpečně  

2 - chvalitebný ovládá 

3 - dobrý v podstatě ovládá 

4 - dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

 

úroveň myšlení 

 

1 - výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  

2 - chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 - dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 - dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 

úroveň vyjadřování 

 

1 - výborný výstižné a poměrně přesné  

2 - chvalitebný celkem výstižné 

3 - dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 - dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

 

celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

 

1 - výborný 
užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou  

2 - chvalitebný 
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 

dopouští se jen menších chyb 

3 - dobrý 
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává 

potíže a odstraňuje chyby 

4 - dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

 

píle a zájem o učení 

 

1 - výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 - chvalitebný učí se svědomitě 

3 - dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 - dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
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• Chování 

1 - velmi dobré 

žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního 

řádu,  

méně závažných přestupků se dopouští ojediněle,  

žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 

napravit 

2 - uspokojivé 

chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

školního řádu,  

žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného 

chování nebo školního řádu, nebo se opakovaně dopustí méně 

závažných přestupků,  

zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších 

přestupků,  

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy,  

ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob 

3 - neuspokojivé 

chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování, 

dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu 

nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 

bezpečnost a zdraví jiných osob, 

záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 

školy, 

zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků 

 

 

  

Hodnocení žáků se středně těžkým mentálním postižením 

 

Žáci se středně těžkým mentálním postižením jsou hodnoceni slovním hodnocením v souladu 

s § 15, odstavec 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky. 

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je realizováno dle tabulky stupňů klasifikace 

(formalizované slovní hodnocení) vytvořené pro žáky se středně těžkým mentálním 

postižením naší školy a je doplněno širším slovním hodnocením vyučovacího předmětu čtení, 

psaní, matematika, prvouka (Věcné učení). 

 

 

• Tabulka stupňů klasifikace u formalizovaného slovního hodnocení: 

 

vzdělávací obor 

 

stupeň 

hodnocení 

 

slovní hodnocení 

čtení 

1 čte samostatně, plynule, s porozuměním 

2 čte s pomocí a částečným porozuměním 

3 čte s pomocí 

4 čte pouze s trvalou pomocí 

5 učivo dosud nezvládá 
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psaní 

 

1 píše samostatně a čitelně 

2 píše samostatně 

3 píše s pomocí 

4 píše pouze s trvalou pomocí 

5 učivo dosud nezvládá 

řečová výchova  neklasifikuje se 

matematika 

1 počítá přesně a samostatně 

2 počítá s drobnými chybami 

3 počítá s pomocí 

4 počítá jen s trvalou pomocí 

5 učivo dosud nezvládá 

informační a komunikační 

technologie 

1 učivo dobře zvládá a pracuje samostatně 

2 učivo zvládá s občasnou pomocí 

3 pracuje s pomocí 

4 pracuje jen s trvalou pomocí 

5 učivo dosud nezvládá 

věcné učení / prvouka 

1 orientuje se dobře v dané oblasti 

2 orientuje se s drobnými chybami 

3 orientuje se s pomocí 

4 orientuje se jen s trvalou pomocí 

5 učivo dosud nezvládá 

hudební výchova 

1 rád a se zájmem zpívá, udrží rytmus 

2 rád zpívá a s pomocí udrží rytmus 

3 do činností se zapojuje s pomocí 

4 do činností se zapojuje jen s trvalou pomocí 

5 dosud nemá vztah k hudbě 

výtvarná výchova 

1 je tvořivý, má fantazii 

2 je tvořivý, pracuje s malou pomocí 

3 při výtvarné činnosti vyžaduje vedení 

4 
při výtvarné činnosti vyžaduje trvalou pomoc a 

vedení 

5 výtvarné činnosti se mu zatím nedaří 

tělesná výchova 

1 je obratný a snaživý 

2 je méně obratný, ale snaží se 

3 je méně obratný a cvičí s pomocí 

4 cvičí s trvalou pomocí 

5 tělesná cvičení se mu zatím nedaří 

pracovní výchova 

1 je tvořivý a zručný 

2 je tvořivý, pracuje s malou pomocí 

3 při práci vyžaduje vedení 

4 při práci vyžaduje trvalou pomoc a vedení 

5 práce se mu zatím nedaří 
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Kritéria hodnocení prospěchu žáků se středně těžkým mentálním postižením: 

 

• zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností 

žáka (vždy je nutné přihlížet ke všem případným dalším postižením žáka), 

• aktivita a zájem při řešení zadaných úkolů, 

• dosažená manuální zručnost, 

• zlepšování úrovně komunikačních dovedností, 

• změny v dovednostech a postojích, 

• schopnost vykonávat smysluplně zadané činnosti, 

• práce s učebními materiály, 

• schopnost samostatné práce, 

• užití naučeného v praktickém životě, 

• plnění svých povinností, 

• schopnost spolupráce s ostatními žáky, 

• individuální pokroky žáka ve sledovaných oblastech. 

 

 

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků se středně těžkým mentálním postižením: 

 

• soustavné diagnostické pozorování žáků, 

• sebehodnocení žáků, 

• komunikační dovednosti v různých situacích, 

• písemné práce - záznamy v sešitech, úprava písemného projevu, domácí úkoly, 

• samostatné zpracování prací k danému tématu. 

 

 

Základní pravidla pro použití slovního hodnocení: 

 

• hodnocení je vždy adresné a osobně se obrací k tomu, komu je určeno - k žákovi, 

• slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení 

snahy a přístupu ke vzdělávání v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


