
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM 

Heřmánek 2021

Ukaž žákovi JEHO cestu, neodchýlí se od 
ní, než zestrárne. - biblický verš    Pomoz 

mi, abych to dokázal sám. Marie 
Montessori pro 1. stupeň     Pomoz nám, 

abychom to dokázali sami. Marie 
Montessori pro 2. stupeň



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

2

1 Identifikační údaje....................................................................................................................4

1.1 Název ŠVP.................................................................................................................................4

1.2 Údaje o škole............................................................................................................................4

1.3 Zřizovatel ..................................................................................................................................5

1.4 Platnost dokumentu.................................................................................................................5

2 Charakteristika školy ................................................................................................................6

2.1 Úplnost a velikost školy............................................................................................................6

2.2 Umístění školy ..........................................................................................................................6

2.3 Charakteristika žáků .................................................................................................................7

2.4 Podmínky školy.........................................................................................................................7

2.5 Vlastní hodnocení školy............................................................................................................9

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi ............................................................................................13

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery ...............................13

2.8 Charakteristika pedagogického sboru....................................................................................13

2.9 Dlouhodobé projekty .............................................................................................................13

2.10 Mezinárodní spolupráce.........................................................................................................14

3 Charakteristika ŠVP ................................................................................................................15

3.1 Zaměření školy .......................................................................................................................15

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie.............................................................................................15

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ..........................................20

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných..................................................22

3.5 Začlenění průřezových témat.................................................................................................24

4 Učební plán ............................................................................................................................28

4.1 Celkové dotace - přehled .......................................................................................................28

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu .................................................................................................29

5 Učební osnovy ........................................................................................................................36

5.1 Český jazyk, literatura a dramatická výchova.........................................................................36

5.2 Anglický jazyk .........................................................................................................................87

5.3 Cizí jazyk ...............................................................................................................................107

5.4 Matematika ..........................................................................................................................114

5.5 Informační technologie ........................................................................................................152

5.6 Multimediální výchova a informační technologie ................................................................156

5.7 Vlastivěda a etická výchova..................................................................................................164

5.8 Přírodověda ..........................................................................................................................173

5.9 Věda .....................................................................................................................................192

5.10 Etická a občanská výchova ...................................................................................................199

5.11 Objevitelský dějepis .............................................................................................................210

5.12 Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví...........................................................................225

5.13 Fyzika....................................................................................................................................250

5.14 Chemie .................................................................................................................................283



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

3

5.15 Zeměpis ................................................................................................................................290

5.16 Hudební výchova..................................................................................................................313

5.17 Výtvarná výchova .................................................................................................................327

5.18 Umění ...................................................................................................................................336

5.19 Tělesná výchova ...................................................................................................................345

5.20 Pracovní výchova..................................................................................................................369

5.21 Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování .......................................................390

5.22 Matematika on line ..............................................................................................................392

5.23 Vědecké objevování .............................................................................................................392

5.24 Školní projekty......................................................................................................................398

5.24.1 Ekotým .................................................................................................................................398

5.24.2 Les ve škole ..........................................................................................................................398

5.24.3 Školní chata, školní zahrada .................................................................................................399

5.24.4 Školní parlament ..................................................................................................................399

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ...................................................................................400

6.1 Způsoby hodnocení ..............................................................................................................400

6.2 Kritéria hodnocení................................................................................................................401



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

4

1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP:  Heřmánek 2021

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Ukaž žákovi JEHO cestu, neodchýlí se od ní, než zestrárne. - biblický verš 

Pomoz mi, abych to dokázal sám. Marie Montessori pro 1. stupeň Pomoz nám, abychom to 

dokázali sami. Marie Montessori pro 2. stupeň  

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Heřmánek Praha, základní škola

ADRESA ŠKOLY:   Rajmonova 1199/4, Kobylisy, Praha 8, 18200

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Ing. Petr Adamec

KONTAKT:   e-mail: skola@skolahermanek.cz teen@skolahermanek.cz, web: 

www.skolahermanek.cz

IČ:  04288939

RED-IZO:  691008426

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   Mgr. Miroslava Adamcová a Mgr. Lucie Knoblochová 

Škola Heřmánek pracuje již 10 let. Škola je rozdělena na první stupeň a druhý stupeň, který se 

nazývá projekt Teen. Nově škola plánuje založení také třetího stupně gymnazia 

Oba vzdělávací stupně jsou velmi odlišné.  

První stupeň má 5 tříd a pracuje pod Montessori heslem "Nauč mne, abycho to dokázal sám. V 

malých třídních kolektivech, které mají 12 - 14 žáků je milá a rodinná atmosféra, ale také 

atmosféra objevování, zkoumání a tvoření. Žáci snadno pronikají do seznání se slovem a jeho 

obsahem, od prvních objevitelských a badatelských projektů. Od první třídy jsou vyučovány 

předměty etická výchovy, FIO - rozvoj kognitivní dovedností žáků, dramatická výchova a anglický 

jazyk. první stupeň tedy rozvíjí vztahy, komunikace, sebevědomí, ale také možnosti a chopnosti se 

učit, v klidu,věřit si a růst.  

Druhý stupeň - nazvaný projekt Teen je více ovlivněn Montessori heslem "Nauč nás, abychom to 

dokázali sami". Celý projekt se soustředí na podporu dozrávání žáků a jejich osamostatňování a 

také rozvoj talentů. Projekt navazuje na první stupeň, ale vzhledem ke změnám, ke kterým 

dochází v dospívání se dívá na práci s žáky jinak. Nabízí žákům samostatnost, zodpovědnost, ale i 

přemýšlení, možnosti vyjádření vlasntího názoru a zvažování cizích názorů a také uvažování o 

budoucnosti. Projekt mimo aktivity prvního stupně rozvíjí tvůrčí psaní, bádání v literatuře, 

objevitelské a badatelské předměty a vstupy do filozofie a etiky. Projekt dává žákům vyzkoušet si 
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mnoho jejich vlastních dovedností a znalostí a uplatnit je v praxi, ale zároveń je poctivě připravuje 

na přijímací zkoušky na další stupeň. Někdy by se dalo říci, že projekt Teen je projekt mezi základní 

školou a gymnaziem, projekt více zaměřený na praktickou stránku věci, na pochopení smyslu věcí, 

života a na podporu žákům v jejich budoucí dospělosti a budoucnosti.  

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Focus on Education, o.p.s.

ADRESA ZŘIZOVATELE:   K Cihelně 41, Praha 9

KONTAKTY:   

olga.cerna@focusoneducation.cz 

1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST OD:  1. 9. 2021

VERZE SVP:  2021

ČÍSLO JEDNACÍ:  1/2001

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  23. 8. 2021

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  31. 8. 2021

................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy 

      Ing. Petr Adamec  
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2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Heřmánek Praha, základní škola je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. 

Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy. Zvláštností školy je malý počet žáků ve třídě. 

Obvyklý počet žáků a žákyň je 12 - 14 žáků ve třídě. Škola také administruje komunitu 

individuálního vzdělávání a žáků vzdělávaných v zahraničích.  

Heřmánek Praha je škola, která je známá 

1. Atmosférou, která umožńuje charakterovou výchovu žáků a rozvoj růst jejich osobnosti v 

důvěře 

2. Tvořívými a inovativními postupy, které dávají smysl 

3. Vztahem k přírodě a ekologii, aktivní školní zahradou, školní chatou a školními expedicemi  

4. Kombinovaným vzděláváním - tedy oblibou online vyučování v kombinaci s prezenčním 

vyučováním 

5. Velkou podporou individuálního (jinak označovaného) domácího vzdělávání  

2.2 Umístění školy 

Škola je umístěna v centru města nebo obce, na okraji města nebo obce, na vedlejší ulici, v klidové 

zóně, v sídlišti. 

Škola má výhodnou polohu, školní budova je 7 minut od stanice metra Ládví. V centru Prahy 8, na 

kopci a u metra Ládví. Pokud vystoupíte a projdete okolím metra, ani ve snu by Vás nenapadlo, že 

se za chvíli přiblížíte, k naší škole v lesoparku. Je to mimořádné místo.  

Školní budova je v malém lesním parčíku, v ohraničném areálu, který má vlastní školní dvůr a 

zahradu. To vše na zahradě Rajmonova 1199, Praha 8. Další školní budova se nachází v těsné 

blízkosti v ulice Kyselova.. Škola má dvě školní zahrady v Satalicích, sad a historický pozemek a 

využívá školní chatu na výjezdy školy v Podkozí u Chyňavy.   

Školu využívají žáci z blízkého okolí, ale také žáci ze Středočeského kraje, ale i žáci z celé další 

oblasti Prahy 19 a žáci, kteří dojíždějí metrem z celé Prahy.  
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2.3 Charakteristika žáků 

Žáci obvykle docházejí z blízkého, vzdáleného i dalekého okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji 

cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem. Výhodná poloha školy 

je vhodná pro dopravu i z jiných částí Prahy a těch, které snadno se dopraví na Hlavní nádraží. Ale 

i žáků, kteří se do školy dopraví metrem a také žáky z dostupných částí Středočekého kraje. Školu 

navštěvuje 6 – 10 % žáků cizích státních příslušníků, z různých částí světa. Výhodou školy je také 

zapojení kombinovaného vzdělávání, které umožńuje kombinaci vzdělávání žáků a dojíždění z 

větších vzdáleností.  

Škola také administruje žáky individuálního vzdělávání z celé ČR, ale nejčastěji z nejbližšího okolí 

Prahy a také žáky trvale žijící v zahraničí.  

2.4 Podmínky školy 

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

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

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.

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

pozemek, pracoviště pro odborné vzdělávání, zahrada/park. Bezbarierový přístup je zajištěn 

částečně, jen v některých budovách. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, 

hřiště, herna, knihovna. Žákům jsou k dispozici šatny.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: hudební výchova, ICT, praktické vyučování, 

tělocvična, výtvarná výchova. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 

30 pracovních stanic, specializované učebny, bezdrátové připojení v části školy.

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební 

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

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty. Škola spolupracuje s 

Archeologickým ústavem AV, v rámci rozvoje práce historie a také v rámci naleziště Vinořsko-

satalického přemyslovského hradiště.  

Škola je zapojena v projektech Pracovních hnízd. 

Škola spolurpacuje s Artama Praha a také s Damu - dramatická výchova.  

Škola aktivně spolupracuje s ekologickými organizacemi, především v projektu Les ve škole a 

Ekoškola. 

Etika a katechismus: Škola vyučuje vlastní etický systém od 1. do 9.třídy a ve škole je možné 

sestavit skupiny vyučování náboženství podle přání rodičů.
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literatura a umění: Spolupracujeme s lektory a učiteli Tvůrčího psaní, ale také s knihovnami a 

muzei a dalšími institucemi.
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2.5 Vlastní hodnocení školy 

Oblast Kritérium Časové rozvržení Zodpovědnost/Poznámky Cíl Plánované nástroje 
Koncepce a rámec 
školy 

Škola má jasně formulovanou 
vizi a realistickou strategii 
rozvoje, které pedagogové 
sdílejí a naplňují. 

Koncepce a rámec 
školy 

Škola má vzdělávací program 
(ŠVP), který vychází z vize a 
strategie rozvoje školy a je v 
souladu s kurikulárními 
dokumenty (RVP); jeho cíle 
jsou srozumitelné pro 
pedagogy i rodiče. 

Koncepce a rámec 
školy 

Škola funguje podle jasných 
pravidel umožňujících 
konstruktivní komunikaci 
všech aktérů (vedení, 
pedagogové, rodiče) a jejich 
participaci na chodu školy. 

Koncepce a rámec 
školy 

Škola je vstřícné a bezpečné 
místo pro žáky, jejich rodiče i 
pedagogy. 

Koncepce a rámec 
školy 

Škola spolupracuje s vnějšími 
partnery. 

Pedagogické vedení 
školy 

Vedení školy aktivně řídí, 
pravidelně monitoruje a 
vyhodnocuje práci školy a 
přijímá účinná opatření. 

Pedagogické vedení 
školy 

Vedení školy aktivně vytváří 
zdravé školní klima - pečuje o 
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Oblast Kritérium Časové rozvržení Zodpovědnost/Poznámky Cíl Plánované nástroje 
vztahy mezi pedagogy, žáky i 
vzájemné vztahy mezi 
pedagogy, žáky i jejich rodiči a 
o vzájemnou spolupráci všech 
aktérů. 

Pedagogické vedení 
školy 

Vedení školy usiluje o zajištění 
optimálních personálních 
podmínek pro vzdělávání, 
cíleně pečuje o naplnění 
relevantních potřeb každého 
pedagoga a jeho profesní 
rozvoj, vytváří podmínky pro 
výměnu pedagogických 
zkušeností s dalšími školami a 
účinně podporuje začínající 
pedagogy. 

Pedagogické vedení 
školy 

Vedení školy usiluje o 
optimální materiální 
podmínky vzdělávání a pečuje 
o jejich účelné využívání. 

Pedagogické vedení 
školy 

Vedení školy klade důraz na 
vlastní profesní rozvoj. 

Kvalita pedagogického 
sboru 

Pedagogové jsou pro svou 
práci kvalifikovaní a odborně 
zdatní a ke své práci přistupují 
profesionálně. 

Kvalita pedagogického 
sboru 

Pedagogové důsledně 
uplatňují při komunikaci s 
žáky, rodiči i kolegy vstřícný, 
respektující přístup. 

Kvalita pedagogického Pedagogové aktivně 
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Oblast Kritérium Časové rozvržení Zodpovědnost/Poznámky Cíl Plánované nástroje 
sboru spolupracují a poskytují si 

vzájemně podporu a zpětnou 
vazbu. 

Kvalita pedagogického 
sboru 

Pedagogové podporují rozvoj 
demokratických hodnot a 
občanské angažovanosti. 

Kvalita pedagogického 
sboru 

Pedagogové aktivně 
spolupracují na svém 
profesním rozvoji. 

Výuka Pedagogové systematicky 
promýšlejí a připravují výuku 
v souladu s vědomostními, 
dovednostními i postojovými 
cíli definovanými v 
kurikulárních dokumentech 
školy a potřebami žáků. 

Výuka Pedagogové využívají široké 
spektrum výchovně-
vzdělávacích strategií pro 
naplnění stanovených cílů. 

Výuka Pedagogové systematicky 
sledují vzdělávací pokrok 
každého žáka a při plánování 
a realizaci výuky zohledňují 
individuální potřeby žáků. 

Výuka Pedagogové se ve své práci 
zaměřují na sociální a 
osobnostní rozvoj žáků. 

Vzdělávací výsledky 
žáků 

Škola soustavně získává 
informace o posunech 
výsledků každého žáka ve 
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Oblast Kritérium Časové rozvržení Zodpovědnost/Poznámky Cíl Plánované nástroje 
všech vzdělávacích oblastech 
a reaguje na ně vhodnými 
pedagogickými opatřeními. 

Vzdělávací výsledky 
žáků 

Výsledky vzdělávání žáků 
odpovídají očekávaným 
výsledkům podle vzdělávacích 
programů. 

Vzdělávací výsledky 
žáků 

Žáci školy jsou motivovaní k 
dosahování dobrých výsledků 
a projevují sociální a 
osobnostní kompetence a 
občanské hodnoty. 

Vzdělávací výsledky 
žáků 

Škola sleduje a vyhodnocuje 
úspěšnost žáků v průběhu, při 
ukončování vzdělávání a v 
dalším vzdělávání či profesní 
dráze a aktivně s výsledky 
pracuje v zájmu zkvalitnění 
vzdělávání. 

Podpora žáků při 
vzdělávání (rovné 
příležitosti) 

Škola vytváří každému žákovi 
a jeho rodině rovné 
příležitosti ke vzdělávání bez 
ohledu na jeho pohlaví, věk, 
etnickou příslušnost, kulturu, 
rodný jazyk, náboženství, 
rodinné zázemí, ekonomický 
status nebo speciální 
vzdělávací potřeby.
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2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 

Škola spolupracuje s institucemi:

obec/město: Spolupráce s MČ Praha Satalice a s odborem školství Prahy 8, především 

prostřednictvím Map Praha 8

střední školy: Základní škola, spolupracuje s jinými školami, především z nově vznikajím 

Gymnaziem Heřmánek. 

školská rada: Školská rada a rada školy jsou aktivními a aktivizačními spolupracovníky ředitele 

škole. Školní rada je složena ze 2 zástupců vedení školy a zřizovatele, z 2 zástupců rodičů a z 2 

zástupců pedagogů.  

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

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

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

slavnost.

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

2.8 Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole působí okolo 20 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 51 – 70 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení 

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 15. Škola 

má vlastní program přípravy učitelů na práci ve škole a také vlastní strategii v rozvoji vzdělávání.  

2.9 Dlouhodobé projekty 

Kombinovaná vzdělávání  

Projekt malých škol  

Projekt individuálního vzdělávání  

Projekt školní chaty 

Projekt škola v zahradě 

Projekt objevitelské předměty 
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Projekt demokratická školy  

|Projekt ekoškola  

Projekt etická a charakterová výchova  

Projekt Les ve škole  

2.10 Mezinárodní spolupráce 

Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 12. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje: 

partnerské školy: Škola je aktivní v Asociaci charakterových, křesťanských a etických škol a 

Asociací inovativních škol. 
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy:

hudebně-dramatické,

jazykové,

vlastní  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení Naše škola pracuje s žáky tak, aby u nich vytvořila 

primárně studijní předpoklady. Učíme naše žáky vybírat 
efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, 
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, tak, aby žáci 
projevovali ochotu věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení. Chceme, aby se žáci orientovali ve 
složitém světě plném informací. Považujeme za důležité, 
aby tyto informace uměli získávat a kriticky třídit. 
Především naše přírodovědné projekty vytvářejí prostor 
pro samostatné pozorování a experimenty a do 
budoucnosti vytváříme pozitivní atmosféru pro vědeckou 
práci. Atmosféra naší školy je vytvořena tak, aby se žáci 
učili rádi, poznávali smysl a cíl učení, měli pozitivní vztah k 
učení. Naší školou nevládne nepatřičná soutěživost, ale 
atmosféra spolupráce a vlastního hodnocení vlastního 
pokroku.Výsledný profil absolventa 9. třídy - kompetence 
žáka
• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, 

metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní 
učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, 
uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě 
toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, 
přírodní, společenské a kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané 
výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti

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

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
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bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl 
své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého 
učení a diskutuje o nich

Kompetence komunikativní Rozvoj komunikace je pro naši školu velmi významnou 
součástí. Komunikaci rozvíjí především malý počet dětí ve 
třídách, podpora vztahů mezi učiteli a žáky a také 
dramatická a etická výchova, školní divadlo, Feuersteinovo 
instrumentální obohacování, ale také samostatné úkoly 
pracovní a dobročinné projekty. V těchto obou oborech se 
formuje samostatná osobnost našich žáků v individualitu, 
která je schopna schopně komunikovat o pocitech, 
myšlenkách, ale i naslouchat druhým a rozumět jim. Naše 
škola učí žáky využívat informační a komunikační 
technologie jako součást komunikace. Ale také žáci pracují 
v týmech, ve kterých spolupracují a ve kterých se 
vzájemně podporují. Důležitou součástí je také 
komunikace s dospělými učiteli a obecně s žáky i učiteli s 
autoritou. Žáci druhého stupně se učí na naší škole mluvit 
na veřejnosti, formulovat svoje myšlenky, jak předat a 
vyjádřit co chtějí říct. Procvičujeme tyto dovednosti ve 
svém prostředí. Žáci se učí i o slovech a jejich obsahem. 
jsou slova, která utěšují a přesvědčují a jsou slova, která je 
lepší neříci. Kdy je  možné zvolit jiné slovo. Žáci druhého 
stupně mají mnoho příležitostí, jak psát, jak vyjádřit svoje 
myšlenky. Jak se zamyslet o sobě, je příležitost ke psaní 
deníku, jako prostředek psaného dialogu. Výsledný profil 
absolventa 9. třídy - kompetence žáka
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v 

logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, 
vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, 
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• 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 a k aktivnímu zapojení se do společenského 
dění

• využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření 
vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a 
kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence k řešení problémů Cílem naší práce je integrovaná osobnost našich žáků, se 
schopností řešit situace, které přináší život pracovní i 
osobní. Je naším cílem vést žáky k samostatnosti při řešení 
problémů a k tvořivému hledání těchto řešení. Vytváříme 
prostředí pro samostatné řešení logických, matematických 
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postupů. Tuto skutečnost v naší škole především otevírá 
tvořivé učení matematiky, kterou učíme tak, aby žáci měli 
vytvořené matematické představy a uměli používat 
matematiku v běžném životě a i ve svých pracovních 
aktivitách.Žáci druhého stupně mají k dispozici literaturu 
ke svému vydáření a také k porovnání, jak byly v literatuře 
řešené problémy a mají příležitost srovnávat svoji situaci s 
řešením problémů v minulosti a současnosti a v literatuře, 
politice atd. Výsledný profil absolventa 9. třídy - 
kompetence žáka
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo 

ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a 
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází 
jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá 
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých 
variant řešení, nenechá se odradit případným 
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby 
řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a 
osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní 
pokrok při zdolávání problémů

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je 
obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 
a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence sociální a personální Naše škola nerozvíjí jen komunikativní kompetence, ale na 
tyto kompetence navazují či je přecházejí personální a 
sociální kompetence. Podporujeme žáky v rozvoje vlastní 
identity, schopnosti rozumět ostatním, pracovitost, 
zodpovědnost, ale i ohleduplnost, organizace času a úkolů 
a samostatnost.  Malý kolektiv žáků  - malá sociální 
skupina, do které patří i učitel, vytváří prostředí ke 
spolupráci a vzájemným vztahům a vytváří velké množství 
tréninků. Vedeme žáky k porozumění pravidlům a ke 
spolupráci na jejich vytváření. Učitelská role je v některých 
ohledech rovnocená a v některých organizační či řídící. 
Učitel zajišťuje bezpečné prostředí pro rozvoj 
žáků. Výsledný profil absolventa 9. třídy - kompetence 
žáka
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s 

pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na 
základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými 
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lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni 
požádá

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, 
chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při 
řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si 
druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která 
podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl 
pocitu sebeuspokojení a sebeúcta

Kompetence občanské Kompetence občanská a vztahová Cílem naší práce je vést 
žáky k respektu k přesvědčení druhých lidí, jejich hodnot a 
empatie. Vede žáky k porozumění pozitivnímu chování a 
chování v útlaku. Seznamujeme žáky se zákony společnosti 
a základními principy. Seznamujeme žáky s kulturním a 
historickým dědictvím a vytváříme pozitivní pohled na 
kulturu. Rozvíjíme také vnímání základních ekologických 
souvislostí, ve školním Ekotýmu. Žáci druhého stupně mají 
příležitost neustálého srovnávání literatury a společenské 
zkušennosti se svojí osobní, díky literatuře, díky divadle a 
filmu. Zároveň žáci dostávají prostor k vlastnímu 
hodnocení a sebevyjádření vlastních myšlenek. Žáci 
potřebuji začít uvažovat samostatně, kdo jsou a jaké jsou 
jejich nápady. Výsledný profil absolventa 9. třídy - 
kompetence žáka
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich 

vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 
psychickému násilí

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 
společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, 
poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová 
se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i 
historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 
aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních 
aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a 
environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní Škola Heřmánek Praha, ZŠ vytváří projekt polytechnické 
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výchovy a výchovy vědecké či přírodovědecké a pracovní. 
Ve škole pracujeme na projektech – věda a prvověda od 
předškolní třídy, který předchází integrovanému předmětu 
fyzika-chemie. Škola rozvíjí pracovní aktivity také v 
mimoškolních aktivitách. Pracovní aktivity jsou 
organizovány ve školním vaření, ve školní péči o knihovnu, 
žákovské péči o počítače a o prostory školy, třídění odpadu 
a péči o školní zahradu. Žáci si vytvářejí schopnost 
organizovat si učení podle sebe a svých rozhodnutí, v 
souladu s celkovou prací třídy. Výsledný profil absolventa 
9. třídy - kompetence žáka
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 

vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti 
a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové 
pracovní podmínky

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z 
hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
společenského významu, ale i z hlediska ochrany 
svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 
přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o 
dalším vzdělávání a profesním zaměření

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k 
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí 
své podnikatelské myšlení

Kompetence digitální .Dotýká se žáků i učitelů školy musí být schopni použít své 
digitální kompetence nejen pro svou potřebu, ale i pro 
podporu výuky a vhodně do ní začlenit použití ICT. Toto 
téma prostupovat všem předměty ŠVP mimo tělesnou 
výchovu. A také zasahuje další gramotnosti, tedy 
čtenářskou, jazykovou, matematickou, přírodovědnou, 
sociální i finanční. (Nabízíme vám zajímavé a 
inspirativní příklady rozvoje digitiálních kompetencí a 
jejich ukotvení a možné provazby ve školních akčních 
plánech.)V českém jazyce, matematice a anglickém jazyce 
probíhá práce v kombinovném vzdělávání, v individuálním 
vzdělávání v testech Scio, v Umíme to, v I-taktik a v dalších 
aplikacích.Žáci druhého stupně potřebují a mají k dispozici 
inspirace způsobu vlastního vyjadřování pomocí digitálních 
medií - školní blog, vlastní film, vlastní audio, projekt, 
které se pochopitelně v současné době vyjadřují pomocí 
internetu a digitální techniky. V českém jazyce je také 
využívány digitální dovednosti v audioknihách, you tube, 
používání filmů, psaní scénářů  a počítačových her. A také 
při tvorbě školního blogu - psaní tvůrčícho psaní a 
zveřejńování. Digitální technologie jsou také využívány 
výtvarné výchově, při práci v grafických programech, při 

http://www.nuv.cz/p-kap/zajimavosti-a-inspirativni-priklady-z-praxe-1
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výrobě počítačových her, natáčení video reportáží či filmů. 
V objevitelských předmětech používáme digitální 
kompetence pro získání a zpracování informací, 
obrazového materiálu a také k používání filmů, audia i you 
tube. 

   

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

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

Třídní učitel spolu s VP a ostatními učiteli, v jejichž předmětech se objevují 

problémy/nadání, sestaví Plán pedagogické podpory. Společně vyhodnotí, které metody, úpravy 

by mohly být pro žáka účinné. Na PLPP je jednotný formulář a má písemnou podobu. 

Po sestavení PLPP svolá výchovný poradce schůzku s rodiči žáka a seznámí je s PLPP a 

jeho průběhem. Schůzky se účastní i třídní učitel/učitel problémového předmětu.

S PLPP se pracuje až 3 měsíce a vyhodnocuje se. Vyhodnocení provádí třídní učitel, učitelé 

předmětů, kterým je PLPP vztažen. Třídní učitel nese odpovědnost za dodržování daného termínu. 

Vyhodnocení má písemnou podobu.

Pokud je PLPP dostatečný, po 3 měsících se aktualizuje a pokračuje se v něm. Opět jsou s 

tímto výsledkem seznámeni rodiče žáka. Rodiče informuje třídní učitel. Aktualizace probíhá vždy 

po 3 měsících. U PLPP i u jeho vyhodnocení platí, že musí být založen do spisu žáka.

Pokud PLPP je po 3 měsících nedostatečný, odešle škola žáka do ŠPZ – školní poradenské zařízení - 

na vyšetření. Toto odeslání zajišťuje třídní učitel v koordinaci s VP. 

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

Na základě vyšetření ze ŠPZ se provádí následné úpravy vzdělávacího procesu, tvorba 

IVP, zařazení do reedukační péče a další podpůrná opatření plynoucí ze zprávy ŠPZ. 

Tvorba IVP – tvoří ho učitelé příslušných předmětů na základě doporučení ŠPZ. Práci na 

něm koordinuje třídní učitel a předá ho po dokončení VP. Pro IVP je jednotný písemný formulář. 
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V případě doporučeni IVP VP zajistí informovaný souhlas rodiče a žádost o IVP.

IVP je vytvořeno nejdéle do 1 měsíce od doručení doporučení ze ŠPZ.

 Ředitel vydá rozhodnutí o udělení IVP.

 V pololetí a na konci školního roku se IVP vyhodnocuje a aktualizuje. S vyhodnocením 

jsou seznámeni rodiče a IVP podepisují.

IVP je závazný dokument, který všichni pedagogové musí respektovat a naplňovat. Je 

nedílnou součástí dokumentace a třídní učitel zodpovídá za zařazení do spisu žáka včetně 

písemného vyhodnocování. 

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Při vzdělávání žáků s SVP spolupracuje naše škola s PPP pro prahu 7 a 8. Pracovníci těchto institucí 

poskytují konzultace podle potřeby. 

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

Mgr. Bc. Knoblochová Lucie – výchovný poradce a speciální pedagog 

Následně jednotliví učitelé, prostřednictvím pedagogické rady. Zodpovědnost také nesou 

jednotlivé předmětové komise.  

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky: 

Škola je organizovaná nastavením plánů práce a individálních pohledů na rozvoj jednotlivého 

žáka, do této oblasti přesně zapadají jakékoliv speciální potřeby. 

v oblasti metod výuky:  

Škola používá inovativních metod výuky, které vyhovují i žákům se speciálním potřebami. Metody 
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výuky jsou orientované od verbálních aktivit. Rozvoj Fia je podporou všem žákům, také žákům se 

speciálními potřebami. 

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

v oblasti hodnocení:  

Průběžné slovní hodnocení pro žáky (s vyjímkou 7. - 9. třídy pouze na vysvědčení) vyhovuje žáků 

se speciálními potřebami. 

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče: 

prostředky alternativní a augmentativní komunikace, nácvik sociální komunikace, rozvoj 

grafomotorických dovedností, odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci a českému 

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

rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání, prostorová orientace, rozvoj vizuálně 

percepčních dovedností, samostatný pohyb zrakově postižených, bazální stimulace u žáků s 

kombinovanými vadami  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

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

Třídní učitel spolu s VP a ostatními učiteli, v jejichž předmětech se objevují 

problémy/nadání, sestaví Plán pedagogické podpory. Společně vyhodnotí, které metody, úpravy 

by mohly být pro žáka účinné. Na PLPP je jednotný formulář a má písemnou podobu. 

Po sestavení PLPP svolá výchovný poradce schůzku s rodiči žáka a seznámí je s PLPP a 

jeho průběhem. Schůzky se účastní i třídní učitel/učitel problémového předmětu.

S PLPP se pracuje až 3 měsíce a vyhodnocuje se. Vyhodnocení provádí třídní učitel, učitelé 

předmětů, kterým je PLPP vztažen. Třídní učitel nese odpovědnost za dodržování daného termínu. 

Vyhodnocení má písemnou podobu.

Pokud je PLPP dostatečný, po 3 měsících se aktualizuje a pokračuje se v něm. Opět jsou s 

tímto výsledkem seznámeni rodiče žáka. Rodiče informuje třídní učitel. Aktualizace probíhá vždy 

po 3 měsících. U PLPP i u jeho vyhodnocení platí, že musí být založen do spisu žáka.
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Pokud PLPP je po 3 měsících nedostatečný, odešle škola žáka do ŠPZ – školní poradenské zařízení - 

na vyšetření. Toto odeslání zajišťuje třídní učitel v koordinaci s VP.

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

Na základě vyšetření ze ŠPZ se provádí následné úpravy vzdělávacího procesu, tvorba 

IVP, zařazení do reedukační péče a další podpůrná opatření plynoucí ze zprávy ŠPZ. 

Tvorba IVP – tvoří ho učitelé příslušných předmětů na základě doporučení ŠPZ. Práci na 

něm koordinuje třídní učitel a předá ho po dokončení VP. Pro IVP je jednotný písemný formulář. 

V případě doporučeni IVP VP zajistí informovaný souhlas rodiče a žádost o IVP.

IVP je vytvořeno nejdéle do 1 měsíce od doručení doporučení ze ŠPZ.

 Ředitel vydá rozhodnutí o udělení IVP.

 V pololetí a na konci školního roku se IVP vyhodnocuje a aktualizuje. S vyhodnocením 

jsou seznámeni rodiče a IVP podepisují.

IVP je závazný dokument, který všichni pedagogové musí respektovat a naplňovat. Je 

nedílnou součástí dokumentace a třídní učitel zodpovídá za zařazení do spisu žáka včetně 

písemného vyhodnocování. 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Při vzdělávání žáků s SVP spolupracuje naše škola s PPP pro prahu 7 a 8. Pracovníci těchto institucí 

poskytují konzultace podle potřeby. 

 

Zodpovědné osoby a jejich role:  
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Za rozvoj žáků nadaných a mimořádně nadaných pečují zástupci ředitele v pozici zástupců ve dvou 

stupních - 1. stupni a v projetku Teen, výchovný poradce školy. Následně jednotliví učitelé, 

prostřednictvím pedagogické rady. Zodpovědnost také nesou jednotlivé předmětové komise. 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

předčasný nástup dítěte ke školní docházce: Do školy nastupují žáci s předčasným nástupem do 

školy, vzhledem k tomu, že třída má menší počet žáků ve třídě je možné, aby žáci uplatnili svoje 

nadání a menší kolektiv umožnuje učiteli podpořit sociální rozvoj dítěte. 

vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech: Žáci se 

seskupují při vyučování do skupin. Možností těchto skupin jsou různé možnosti, jedna z nich je 

vytvoření skupiny nadaných žáků, aby jim spolupráce byla podporou a výzvou. 

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

jiné škole: Kombinovaná výuka a spojování různých ročníků v rámci jednotlivých stupňů umožňuje 

účast žáka na výuce ve vyšších ročnících

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

žáka: Jak vyplývá ze ŠVP na různých jiných místech mohou žáci si volit možnosti plnění ŠVP, ale i 

vytvářením vlastních projektů doplňovat aktivity ŠVP. 

obohacování vzdělávacího obsahu: Učitelé a žáci obohacují vzdělávací obsah.Škola využívá 

motivace žáků k rozvoji motivace a kompetencí. 

zadávání specifických úkolů, projektů: Učitelé a žáci si vytvářejí různé výzvy nových úkolů a 

projektů. 

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: Nadaní žáci se účastní 

regionálních a celostátních soutěží. 

nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit: Všichni 

žáci mají možnost k využívání volitelných předmětů. Škola pro nadané žáky také plánuje kroužky a 

předměty - například FIA - rozvoj kognitivních schopností, či klub šachu a podobně.  

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

M , PV , 
ČJ 

M , ČJ , 
PRV 

M , ČJ , 
PRV 

M , ČJ , 
PRV 

M , ČJ , 
PRV 

M M M , ČJ M 

Sebepoznání a 
sebepojetí

PV , 
PRV 

PRV PRV PRV VV , ČJ , 
PRV 

 EOV 

Seberegulace a 
sebeorganizace

PV , TV , 
ČJ , Vě 

PV , TV , 
ČJ , Vě 

PV , TV , 
ČJ 

TV , ČJ TV , VV 
, ČJ , Vě 

TV TV TV EOV , 
TV 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Psychohygiena HV , PV HV HV HV , VV HV , VV  EOV 

Kreativita HV , PV 
, VV , 

Vě 

HV , VV 
, Vě 

HV , VV HV , VV 
, ČJ 

HV , VV 
, PRV , 

Vě 

Fy Fy Fy Fy 

Poznávání lidí PV , 
PRV 

PRV PRV ČJ , PRV EOV EOV EOV EOV 

Mezilidské vztahy PV AJ AJ ČJ , AJ AJ AJ AJ AJ AJ 
Komunikace PV , 

PRV , AJ 
AJ AJ ČJ , AJ VV , ČJ , 

AJ 
AJ AJ AJ , CJ AJ , CJ 

Kooperace a 
kompetice

PV , Vě M , PV , 
ČJ , Vě 

M , PV , 
ČJ 

M , PV , 
ČJ 

M , PV , 
ČJ , Vě 

M , PV M , PV M , PV M , PV 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

M , PV M , PV M , PV M , PV M , PV , 
ČJ 

M M M M 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

PV , 
PRV 

PRV PRV PV , 
PRV 

PV , ČJ , 
PRV 

EOV  EOV 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

PV , 
PRV 

PRV PRV PRV PRV EOV EOV  

Občan, občanská 
společnost a stát

PV  PRV PRV EOV , D EOV Z 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

 PRV PRV EOV EOV EOV , D 
, Z 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

PV  PRV PRV EOV EOV EOV , D 

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

PV  PRV PRV Z Z Z CJ 

Objevujeme Evropu a 
svět

PV  PRV PRV  CJ 

Jsme Evropané PV  PRV PRV , AJ Z EOV , D 
, Z 

D , Z , 
CJ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference PV  VV , 

PRV 
 D 

Lidské vztahy PV  PRV  EOV EOV 

Etnický původ   PRV D  

Multikulturalita   PRV Z Z Z 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

 PRV PRV  EOV EOV 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

26

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Ekosystémy  PRV , 
Přír 

Přír Př Př Př Fy 

Základní podmínky 
života

 Přír Přír Př Př Př Fy 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

 Přír Přír Př Př Z 

Vztah člověka k 
prostředí

PV , Přír PV , 
PRV , 
Přír 

PV , Přír PV , 
PRV , 
Přír 

PV , 
PRV , 
Přír 

Fy , PV Př , Fy , 
PV 

Př , Fy , 
PV 

Fy , PV , 
Z 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

 IT , ČJ IT , ČJ MuIT , 
ČJ 

MuIT , 
ČJ 

ČJ D , ČJ 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

 IT , ČJ IT , ČJ MuIT MuIT ČJ ČJ 

Stavba mediálních 
sdělení

  IT MuIT MuIT MuIT , 
ČJ 

MuIT , 
ČJ 

Vnímání autora 
mediálních sdělení

  IT MuIT MuIT MuIT , 
ČJ 

MuIT , 
ČJ 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

 IT  MuIT MuIT , 
ČJ 

Tvorba mediálního 
sdělení

 ČJ IT MuIT , 
ČJ 

MuIT , 
ČJ 

MuIT MuIT 

Práce v realizačním 
týmu

 ČJ IT , ČJ MuIT MuIT MuIT 

    

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: 

Zkratka Název předmětu
AJ Anglický jazyk 
CJ Cizí jazyk 
ČJ Český jazyk, literatura a dramatická 

výchova
D Objevitelský dějepis

EOV Etická a občanská výchova
Fy Fyzika
HV Hudební výchova
IT Informační technologie
M Matematika 

MuIT Multimediální výchova a informační 
technologie
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Zkratka Název předmětu
Př Badatelský přírodopis a výchova ke 

zdraví 
Přír Přírodověda
PRV Vlastivěda a etická výchova 
PV Pracovní výchova
TV Tělesná výchova
Vě Věda
VV Výtvarná výchova 
Z Zeměpis
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4 Učební plán 
4.1 Celkové dotace - přehled 

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

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

Dotace 
2. stupeň

Český jazyk, literatura a 
dramatická výchova

7+1 7+1 7+1 6+1 6+1 33+5 4+2 4+3 4+3 3+3 15+11

Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 9+2 3 3 3 3 12

Jazyk a jazyková 
komunikace

Cizí jazyk     3 3 6

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5 3+1 4 4 4 15+1

Informační technologie  1 1 2   Informatika

Multimediální výchova a 
informační technologie

   1 1 1 1 4

Vlastivěda a etická 
výchova

1 1 1 1+1 1+1 5+2   

Přírodověda 1 1 1 1 1 5   

Člověk a jeho 
svět

Věda 0+1 0+1  1 1+2   

Etická a občanská 
výchova

   0+1 0+1 1 1 2+2Člověk a 
společnost

Objevitelský dějepis    2 2 2 2+1 8+1

Badatelský přírodopis a 
výchova ke zdraví

   2 2 1 2 7

Fyzika    1+1 2 2 1+1 6+2

Člověk a příroda

Chemie     1 1 2
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

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

Zeměpis    2 2 2 1 7

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5   

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7   

Umění a kultura

Umění    3 2 2 2 9

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8
Člověk a svět 
práce

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0+1 3+1

Feuersteinova metoda 
instrumentálního 
obohacování

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Matematika on line    1 1 1 1

Nepovinné 
předměty

Vědecké objevování  1 1    

Celkem hodin 22 22 23 25 26 102+16 29 29 32 32 104+18
   

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 

Matematika  
V rámci Teen programu - 6. - 9. třídy a Kombinovaného vzdělávání probíhá výuka matematiky v distační online formě. Tato distanční forma je 
upřednostněná, především pro snížení počtu žáků při výuce a pro větší soustředění v předmětu.  
   

Pracovní výchova 
Pracovní středisko pro studium a práci Heřmánek - neorganizuje pracovní výchovu klasickým zadáváním úkolů, ale tvorbě společných prací a projektů a 
učení se společně pracovat. Učitel je v této oblasti jako člen týmu, není ten, kdo je zodpovědný za to, jak věci dopadnou, ale přesouvá se do poradce. 
Pracovní výchova neprobíhá jen hodinu týdně v předmětu pracovní výchova, ale je integrovaná do obědů (příprava prostírání,společné stolování), je 
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Pracovní výchova 
integrovaná také do uržování organizace třídy, vlastního studijního portfolia a péče o ekologickou třídu.  
   

Zeměpis 
Zeměpis je v případě možnosti vyučován také s přítomností mluvčího v anglickém jazyce či jiném jazyce.  
   

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 
Výuka probíhá skupinově a individuálně. Jsou předkládána společná témata, společně procvičena, individuálně procvičena - dle potřeb žáka, jeho stylu 
vnímání a učení. Pro výuku českého jazyka žáci využívají Montessori pomůcky či post Montessori pomůcky. Na druhém stupni více přicházejí témata 
tvůrčího psaní, čtení, ale metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Kritického myšlení, práce s knihou, se školní knihovnou, s audioknihou, se 
školním blogem, s výrobou podcastu atd. Součást českého jazyka je i dramatická výchova v rozsahu 1 hodiny týdně.  
Žáci od 1. do 8. třídy probíhá výuka tvořivou a komunikativní formou. Výuka v 9. třídě se zaměřuje na přípravu na přijímací zkoušky.  
Při výuce žáci, učitelé a asistenti tvoří komunitní a komunikační kruhy, pracují v literáních a čtenářských a posluchačských dílnách, navštěvují filmová či 
divadelní představení. Využívají knihovnu, počítačové učebny, vlastních počítačů či tabletů.  
Výběr typu písma, kterým se v prvním ročníku učí psát žáci vzdělávající §41 ŠZ, je ponechán na volbě vzdělavatele v IVP, žáci v denní výuce píší z většiny 
vázaným písmem. Ale i zde je rozhodnutí vázáno na potřebu žáka, ale i na budoucí potřeby přijímacích zkoušek. Při běžném vyučování  se škola vyučuje 
vázané písmno. Učitel si domluví s rodičem a koordinátorem školy a metodikem školy metodu, podle kterou bude vyučováno.  
   

Vlastivěda a etická výchova  
Provověda je objevitelský předmět.  
   

Přírodověda 
Prvověda je objevitelský předmět 
   

Anglický jazyk  
Učební plán zpracovává učitel do 25. 9. a vkládá do Edupage. Učební plán obsahuje témata, gramatické jevy, rozsah slovní zásoby, ale také učebnice, 
které budou používané. Hodnocení vkládá učitel nejpozději do 28. dne měsíce. Hodnocení pro pololetí učitel pro pololetní vysvědčení vkládá učitel do 
systému Edupage k 10. měsíce ledna a června, toto hodnocení je zveřejněno pro rodiče a žáky od tohoto data.  
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Heřmánek Praha, základní škola má něžný název plný vztahů a péče Heřmánek - výchovné strategie  

Motto našeho ŠVP je: Hledej s dítětem JEHO cestu, pomoz mu, aby po ní dokázal jít sám, neodchýlí se od ní, až zestárne, toto moto platí pro 

1. stupeň a pro 2. stupeň je toto moto na jiné úrovni. Druhý stupeň nazýváme Teen Heřmánek a v tomto názvu zdůrazňuje program pro 

teenegery - tedy situaci dospívání v tom nejlepším slova smyslu. Tento systém následně pokračuje gymnáziem Heřmánek, které ovšem má 

svoje vlastní ŠVP Heřmánek - gymnázium.  Hledej s námi naši cestu a pomoz nám, abychom to dokázali sami.  Je to spojení biblického verše a 

hlavního hesla Montessori pedagogiky - Nauč mne, ať to dokážu sám a toto spojení mluví také celým ŠVP. Cílem učitelů je hledání dítěte a . 

Samo dítě se od začátku základní školy hledá, hledá kým je, hledá, které věci mu jdou, které předměty ho zajímají a baví a které mu jdou 

obtížněji a roste do dospělosti. Jsme svědky toho, jak dítě hledá svoji osobnost, samo sebe a v naší škole nachází a naším cílem je vytvořit 

bezpečné prostředí, kde si žáci mohou zkoušet svůj růst a doprovázet je do dospělosti, aby se stali tím, kým se stát mají a chtějí.  Učitel 

společně s rodiči by měl být jeho přítelem a průvodcem a měl by mu také pomoci orientovat se v tomto složitém hledání, jako průvodce 

tímto hledáním, nikoliv, jako někdo kdo stanovuje výsledek, oceňujeme jemné chování učitelů, ale zároveń pevné, abychom se mohli svojí 

pevností vytvořit opravdu bezpečné prostředí. Výsledek tohoto hledání přichází postupně a hledá ho člověk celý život. Významnou možností 

učitelů je být součástí tohoto procesu, pomoci, nabídnout a provést složitým tématem či obdobím. Plně respektujeme, že každý žák se stane 

v budoucnu zodpovědný za svůj život a že rodiče a učitelé ho mají k této situaci dovést. Děti přicházejí na svět a jsou plně v péči rodičů a nás 

ostatních dospělých. Úkolem rodičů a také následně učitelů není nést a dělat věci za děti, ale pomoci jim, aby věci zvládaly samostatně a 

nezávisle na okolí. Proces předávání odpovědnosti přináší s sebou také růst sebevědomí, ne jen skrze slova, ale také i úspěchem v nesení 

zodpovědnosti a v činnosti takové. Proto je nesmírně důležité, aby učitelé a rodiče a následně i žáci samotní rozuměli vizi takového školního 

vzdělávacího programu a přáli si stejné cíle. Pouze shoda rodičů, učitelů, školy může vytvořit dobré prostředí pro naplnění tohoto školního 

vzdělávacího plánu. 

Dospívající potřebují prostředí, ve kterém mají svobodu si vybrat - tempo učení , přátelství, nadání, kterému se chtějí věnovat. Studenti ve 

škole mohou absorbovat péči,starostlivost, laskavost a přátelství, morálknu a respekt a studenti si formují své vlastní postoje a hodnoty.  V 
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naší škole mají tyto příležitosti vyzkoušet si. Doufáme, že studenti pochopí co je právné a špatné a budou pocitvý, aby správně jednali. Co 

jsem? Jaký je můj úkol na světě? Proč se snažíme? Kde to začíná a končí?  

Respektuje vývojové potřeby žáků a jejich a jejich osamostatňování. V tomto ohledu naše škola následuje teorie Marie Montessori. 

Souhlasíme s jejím rozdělení vývoje dětí do dospělosti, který se vyvíjí v několia po sobě jdoucích fázích. Naše první fáze, je pochopitelně od 6 

do 9 let, od 9 do 12 let, od 13 do 15 let a od 15 do 18 let. Jedná se tedy o první a část třetí třídy, jako speciální věk, otevřený pro práci ve 

škole, přísun nových informací.- poslední dvě třídy druhého stupně jsou žáci vedeni k objevování, k rozvoji anglického jazyka, k rozvoji IT a 

celkově podporováni v objevování. A na druhém stupni jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti. Tento proces se vytváří za 

probíhajících a rozvíjejících se vztahů mezi žáky jednotlivě a mezi žáky a učiteli. Počítáme s tím, že na naší škole jsou vztahy mezi žáky a 

učiteli bližší, než je možné na školách s vyšším počtem žáků ve třídě. Pracujeme s třídním kolektivem, který je malou sociální skupinou či je 

podobný terapeutické skupině (s mírně modifikovanými možnostmi). Ve většině tříd je aktivní metodou tzv. komunitní kruh (na druhém 

stupni motivovaný příběhem rytířů kulatého stolu). Tento komunitní kruh s žáky vytváří i učitelé a asistenti. V našem systému je však učitel 

hledá potřeby žáků a nabízí možnosti jejich rozvoje s pečlivým zvážením potřeb žáků a jejich rozvoje a vývojového úkolu v kontextu s tímto 

ŠVP Heřmánek Praha a s přihlédnutím k jasnému cíli školy, pomoci žákům s přípravou na čtyřleté střední školy či učební obory.  

Cílem naší školy je také objevování toho lepšího, co se v člověku nachází a pokud nám v této oblasti může pomoci historie, etika či základy 

křesťanského života je to pro nás velmi podstatné. Nechceme zavírat oči před těžkými situacemi, ale domníváme se, že jistá výchova 

morálky a pozitivních myšlenek je přirozenou potřebou dětí a vyjadřuje jejich touhu po dobru a dobrých hrdinech, kteří vyhrají nad zlem. V 

dětech a lidech se nachází také odvěká touha být dobrý a dokázat se přátelit a být dobrým přítelem.   

Školní vzdělávací plán Heřmánek preferuje přirozené učení, podporu učitele učení, tvořivé myšlení a tvořivé vyučování a tedy paměťové 

učení je ve škole používáno, pouze na vhodných místech, ale jako jeden z možným způsobů učení. Při výuce jsou používány a učitelem 

vhodně vybírány tyto metody. Kombinace metod ve výuce záleží na potřebách žáků, na učivu a na možnostech a zkušenostech učitele. Výběr 

a kombinace těchto metod zajišťuje kvalitu a aktivizaci a snadnou komunikaci mezi učitelem a třídou a mezi žáky obecně.  
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Používané a volené metody:  

•  Klasické výukové metody 

• Metody slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem, rozhovor) -Tyto metody jsou však ve škole používány 

na vhodném místě a ne výhradně.  
• Metody názorně-demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem, instruktáž) - základem těchto metod je 

předvádění a pozorování. 

• Metody dovednostně praktické (napodobování, manipulování, laborování a experimentování, vytváření dovedností, 

produkční metody)  

•  Metody dovednostně-praktické přímo vycházejí z cíle školy a to přípravy na reálný život. 

• Aktivizující metody -  jsou spojené s novým pohledem a pozici žáka v edukačním procesu a předpokládají zájem žáků a 

současně respektují jejich individualitu. 

• Metody diskusní - se vyznačují aktivitou všech, nebo alespoň většiny účastníků, kteří se soustředí na dané téma a 

projevují o ně zájem. 

• Metody heuristické, řešení problémů - jedná se o kladení problémových otázek a ukázkou různých rozporů a problémů 

žáky silně motivujeme a podporujeme osvojování. vědomostí a dovedností. 

• Metody situační - se uplatňují především ve vzdělávání dospělých. 
• Metody inscenační - mají základ v simulaci skutečných událostí. 

• Didaktické hry - by si měly zachovávat většinu znaků hrových činností, aby si žáci příliš neuvědomovali usměrňování a 

cílovou orientaci. Současně by měla přispívat k rozvoji sociálních, kognitivních, kreativních, tělesných, volních a 

estetických kompetencí žáka. 

•  Komplexní metody 

• Frontální výuka 

• Skupinová a kooperativní výuka 
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• Individuální výuka 

• Partnerská výuka 

• Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků 

• Kritické myšlení 

• Brainstorming 

• Projektová výuka 

• Výuka dramatem 

• Otevřené vyučování 
• Učení v životních situacích 

• Televizní výuka 

• Výuka podporovaná počítačem 

• Hodnocení 

Hodnocení je řešeno .... 

• V individuálním vzdělávání se rodiče žáků rozhodnou, jakou formu použijí, zdali slovní hodnocení či známky. Většina rodičů  

indiviuálního vzdělávání dává přednost známkám. Žáci v individuálním vzdělávání mají vlastní metodickou podporu. Žáci v 

individuálním vzdělávání v hodnocení pracují na testech Scio z matematiku a z českého jazyka. V oblasti věd  - provědy a 

navazujících věd mohou žáci i rodiče předložit porfolio v předmětu. Žáci dokádají porfolio pomocí on line systému, ve kterém 

předkládají hodnocení aktivit v oblasti výchov, IT atd. Ve zbylých předmětech probíhá vyhodnocení testů či slovní 

přezkoušení (anglický jazyk a další cizí jazyk).  
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5 Učební osnovy 
5.1 Český jazyk, literatura a dramatická výchova 

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

Celkem

8 8 8 7 7 6 7 7 6 64
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Český jazyk, literatura a dramatická výchova
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Učební předmět Český jazyk, literatura a dramatická výchova obsahuje výuku českého jazyka zábavnou a 

zajímavou formou s použitím Montessori systému s důrazem na téma a respekt jeho individuálního 
vnímání a učení. Montessori mluví o tom, že se nejdříve seznámíme s vlastními myšlenkami, ze způsobem, 
jak tyto vlastní myšlenky zapsat a přečít. A následně se seznamujeme s myšlenkami, které tu jsou jako naše 
české, evropské a světové kulturní dědictví a následně se znovu vracíme k tomu,  jak vyjádřit vlastní 
myšlenky, jak vyjádřit vlastní otázky apodobně. 
Celý systém učebního předmětu je tvořen jazykovou výchovou, literární výchovou a tvůrčím čtením a 
psaním, dramatickou a komunikační výchovou a tvořivým psaním. Žák je veden k ovládnutí českého jazyka 
zábavnou a motivovanou cestou, která pomáhá vytvořit porozumění systému české gramatiky.  Žák je 
veden k rozvoji sociálních a interpersonálních literárních dovedností a schopností a žák je připravován na 
přijímací zkoušky. 
Jazyk na 1. stupni Jazyk je nástroj mého dorozumění z ostatními. Pomáhá mi naplnit potřebu vzájemného 
sdílení informací a komunikace. Když jsem byl malým dítětem, stačilo mi brečet, usmát se, natáhnout ruce. 
Ale ostatní kolem mne mluví. A mluví často. Rostu, učím se a mluvím. A jednoho dne začnu ten nástroj 
zvaný „jazyk“ také zkoumat. Písmenko po písmenku, slovo po slovíčku. Jak zní, když je vysloveno. Jak 
vypadá, když je napsané. Potřebuji se naučit porozumět a ovládnout podstatu jazyka a jazykové výchovy.
Český jazyk v 1. - 5. třídě probíhá vyučování Montessori systémem, v praxi to znamená, že učitel připraví 
gramatické systémy jednotlivého ročníku do portfolia procvičovacích aktivit, ke kterým škola využívá 
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Název předmětu Český jazyk, literatura a dramatická výchova
především pomůcky Rubínka.cz. Od 3. třídy žáci trénují  gramatiku také v Umíme to - online systému a 
dalších systémech. Od 3. třídy věnuje učitel 4 hodiny za pololetí minimálně seznámení Sciotestům - tedy 
tím, že ukazuje žákům, jak testy vyplňovat, jako o otázkách přemýšlet a jak v testování kriticky myslet. V 
průběhu školního roku učitel zadává úkoly k trénování gramatiky a to tak, že úkol je zadán jako pracovní 
sešit na jednotlivé gramatické jevy. Pochopitelně učitel může zadávat i jiné typy úkolů.
Jazyk od 5. třídy a rozhodně na 2. stupni mám již jazyk prozkoumaný a využívám základní pravidla, které 
rozšiřuji a aktivně používám k literárnímu vyjádření, k sebevyjádření a ke komunikaci, ale také k objevení 
myšlenek, které již přinesli do mé či světové kultury ostatní. 
Škola podporuje rozvoj čtenářství. Školní knihovna je spravovaná žáky, ale i třídy využívají i jiné knihovny a 
knihovní aktivity. V 1. třídě učitel podporuje rodiče v tom, aby žákům pravidleně četli a následně během 2. 
a 3. třídy, aby tato pravidelnost přecházela do vlastního čtenářství. Žáci jsou učiteli vedeni k poslechům 
adioknih, tak aby se co nejvíce seznámili s dětskou literaturou, ne v ukázkách, ale v celkou. Žáci druhého 
stupně se seznamují vlastním čtenářstvím a také poslechem, ale i prostřednictvím filmů z českou a 
světovou literaturou.
Učitelé vedou žáky od 1. ročníku k vyprávění příběhů, ze kterého se vyjívjí tvůrčí psaní. Žáci jsou vedeni k 
tvůrčímu psaní, které vyplývá z života dětí, podobá se dětské literatuře. Žáci jsou také vedeny k tvorbě 
básní. Žácí píší vypravování, povídky, básně, bajky, epigramy, novely, blogy různých literárních žánrů. Tyto 
literární aktivity jsou zveřejńovány na školním blogu - www.hermanekblog.cz
Dramatická výchova probíhá jednu hodinu týdně, ale často je třída na dramatické výchově půlená. K 
dramatické výchově patří také sestavení školního divadla, natočení školního filmu dle drobného scénáře a 
také prezentování různých oblastí. Dramatické výchovy vyučují absolventi DAMU - obor dramatická 
výchova. 
V rámci výchovy českého jazyka probíhají také pravidelné účasti na divadelních představení v pražských 
divadlech, minimálně jednou ročně každá třída. 
 
 
 

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

Vyučovací  probíhá v rozsahu obvykle 7 hodin týdně dle ročníku. Předmět mimo českého jazyku a literatury 
v sobě zahrnuje také dramatickou výchovu a také tvůrčí psaní a tvůrčí čtení a tvůrčí diváctví. Rozdělení 
hodin je dáno volbou učitele, ovlivněnou potřebou a volby žáků. Dramatická výchova se na škole obvykle 
vyučuje 1 hodin v týdnu na 1. stupni, na 2. stupni je využití dramatické výchovy dáno případným rozvojem 
divadelních prvků ve třídy. Tvůrčí psaní se rozvíjí od 4. ročníku. Žáci a učitelé využívají k školní blog, ale 

http://www.hermanekblog.cz/
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Název předmětu Český jazyk, literatura a dramatická výchova
účastní se i filmových a literárních soutěží. Organizační součástí českého jazyku je provoz školní knihovny, 
motivace žáků pro psaní na počítači všemi deseti atd. 
Výstupy na druhém stupni jsou formulované, jako výstupy 9. třídy, ale v každém ročníku od 6. třídy výstupy 
jsou hodnoceny na základně ročního plánu práce ve stejném obsahu, ale různé míře znalostí, odpovídající 
navazování ročníků jednoho na druhý.
Žáci domácího vzdělávání nemusí absolvovat výuku jazyka, která předpokládá skupinovou práci, jako je 
dramatická výchova, tato výchova je nahrazena literární výchovou či čtenářskou výchovou. Źáci 
kombinovaného vzdělávání absolvují v rámci oline vyučování vyučování systémy gramatiky a také tvůrčího 
psaní. Dramatickou výchova probíhá vždy v přímé práci - vyjímky tvoří mimořádné stavy, kdy dramatická 
výchova probíhala i online, aby podpořila dobrou pohodu žáků. 
Divadelní představení probíhají v rámci vyučování, u starších žáků mohou probíhat i ve večerních hodinách. 

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy • Multimediální výchova a informační technologie

Kompetence k učení:
Priority čského jazyka
vytváření pozitivního vztahu k učení a vytváření zájmu o učení 
            - vytváření schopnosti se učit a rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti 
            - hledání talentů a podpora jejich rozvoje, podpora slabých stránek 
            - žáci s dyslexií a dysgrafií mohou mít rádi český jazyk - pomocí poslechu, četby, trpělivosti a dobré 
míry pracovního nasazení 
             - individuální pohled na osobnost dítěte, individuální tempo

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

Kompetence komunikativní:
ŠVP Heřmánek a výuka českého jazyka rozvíjí komunikativní komunikace a má tyto základní společné prvky 
- vztahovou pedagogiku, individuální přístup (související se vztahovou pedagogikou). Učitel žáky podporuje 
k otevřenosti komunikace týkající se předmětu, ale i týkající se pocitů dítěte vzhledem k učení a také 
vzájemně podporujících vztahů mezi žákem a učitelem. Cílem je vytvořit pozitivní vztah k předmětu, k 
možnosti zvládnout učení českého jazyka. Cílem je vytvořit společnou podporu žáků, na společné práci a na 
vzájemné pomoci a podpoře. Stejně tak vytváříme vztah důvěry mezi jednotlivým žákem a učitelem a 
podporujeme vznik podporujícího a empatického vztahu s učitelem a žákem. Takový vztah je vyvíjí pomocí 
komunikace - verbální či neverbální komunikací a také rozvoje empatie, ale přátelských vztahů a vztahu 
učitele a žáka
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Na rozvoj českého jazyka volně navazuje také dramatická výchova a oba tyto předměty intenzivně pracují: 
- na schopnosti  porozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané a na schopnosti vyjádřit se v mluveném či 
psaném projevu 
- klademe důraz na porozumění mluvenému,  čtenému a psanému textu a na používání textu s 
porozuměním, ale i při výuce gramatiky 
- zapojujeme žáky do nácviku diskuse i vystupování na veřejnosti, k tvorbě vlastního názoru a kritického 
myšlení v literatuře
- vedeme žáky k četbě jako prostředku rozšiřování slovní zásoby a informací, ale jako hlubokého osobní 
potřeby, relaxace a kulturního zážitku a prožitku. 
Na rozvoji českého jazyka pracují také všechny ostatní předměty, které nabízejí možnost prezentovat 
témata. Vytváříme dětmi možnost vytvořit veřejnou prezentaci před třídou a před rodiči. Podporujeme 
dovednosti veřejné prezentace. 
 
Kompetence pracovní:
Rozvoj pracovních schopností a samostnatnosti 
Nauč mne, abych to dokázal sám. Učitelé ve svém ročním plánu českého jazyka plánují rozvoj 
samostatnosti žáků 
1. třída 
2. třída 
3. třída - k větší samostatnosti, samostatné zodpovědnosti za úkoly, i k samostatnému plnění domácího 
prací i školních prací
4. třída - žáci dostanou samostatný přístup k Edupage
5. třída  - žáci dostávají zadávané úkoly prostřednictvím Edupage a dokáží si je samostatně vyhledat, žáci 
dostanou zadané termínované úkoly a jsou vedeni k dodržování temrínů 
6. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia, žáci zpracovávají vlastní projekty 
7. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia, žáci dostávají samostatné úkoly v rámci školy 
8. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia
9. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia
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Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány 
následující
postupy:
- směřujeme žáky k řešení problémů, aby si dokázali vyhledat potřebné informace a na jejich základě uměli, 
ale aby uměli řešit i potřebné konflity v procesu učení, ale i ve vzájemné spolupráci
- vedeme žáky k zodpovědnosti při svém rozhodování a zodpovědnosti při plnění věcí, za které jsou 
zodpovědné 
Nauč mne, abych to dokázal sám. Učitelé ve svém ročním plánu českého jazyka plánují rozvoj 
samostatnosti žáků 
1. třída . žáci se na konci školního roku dokonale vyznají ve škole a umí řešit vzniklé situaci v oblasti školní
2. třída
3. třída - k větší samostatnosti, samostatné zodpovědnosti za úkoly, i k samostatnému plnění domácího 
prací i školních prací
4. třída - žáci dostanou samostatný přístup k Edupage
5. třída  - žáci dostávají zadávané úkoly prostřednictvím Edupage a dokáží si je samostatně vyhledat, žáci 
dostanou zadané termínované úkoly a jsou vedeni k dodržování temrínů 
6. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia, žáci zpracovávají vlastní projekty 
7. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia, žáci dostávají samostatné úkoly v rámci školy 
8. třída - 
9. třída 
2. třída
3. třída - k větší samostatnosti, samostatné zodpovědnosti za úkoly, i k samostatnému plnění domácího 
prací i školních prací
4. třída - žáci dostanou samostatný přístup k Edupage
5. třída  - žáci dostávají zadávané úkoly prostřednictvím Edupage a dokáží si je samostatně vyhledat, žáci 
dostanou zadané termínované úkoly a jsou vedeni k dodržování temrínů 
6. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia, žáci zpracovávají vlastní projekty 
7. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
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studia, žáci dostávají samostatné úkoly v rámci školy 
8. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia
9. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia
Kompetence sociální a personální:
Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány 
následující postupy:
- snažíme se, aby žák díky svým dobrým výsledkům posiloval své zdravé sebevědomí
- orientujeme žáky k respektování názorů druhých, k vedení konstruktivní kritiky
- vedeme žáky k zodpovědnosti za výsledky své práce
- vedeme žáky k charakterové stálosti, vedeme žáky k pravidivosti, nelžou 
Nauč mne, abych to dokázal sám. Učitelé ve svém ročním plánu českého jazyka plánují rozvoj 
samostatnosti žáků 
1. třída
2. třída
3. třída - k větší samostatnosti, samostatné zodpovědnosti za úkoly, i k samostatnému plnění domácího 
prací i školních prací
4. třída - žáci dostanou samostatný přístup k Edupage
5. třída  - žáci dostávají zadávané úkoly prostřednictvím Edupage a dokáží si je samostatně vyhledat, žáci 
dostanou zadané termínované úkoly a jsou vedeni k dodržování temrínů 
6. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia, žáci zpracovávají vlastní projekty 
7. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia, žáci dostávají samostatné úkoly v rámci školy 
8. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia
9. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování 
studia
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány 
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následující
postupy:
- vyžadujeme u žáků respektování druhých, odmítání všech forem fyzického i psychického násilí
- podporujeme u žáků pocity hrdosti na naše kulturní a historické tradice, vracíme se k pokladům české i 
světové literatury a k okamžitům české i světové historie obsažené v literatuře či v aktuální situaci 
Kompetence digitální:
Český jazyk se učí v on line prostedí. Každá třída od 5. třídy má 1 hodinu českého jazyka, kde trénují v Scio 
prostředí, v Umíme to a v dalších podobných systémech.  Třídy, kteřé pracují v kombinovaném vzdělávání, 
pracují jeden den online v pracovním prostředí. 
Tvůrčí psaní a audioposlechy a filmy a divadelní přestavení používáme digitální technologie k vlastní tvorbě 
a také k seznámení s myšlenkami, které přinášejí knihy, filmy, poslechy, divadlo.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Výuka probíhá skupinově a individuálně. Jsou předkládána společná témata, společně procvičena, 
individuálně procvičena - dle potřeb žáka, jeho stylu vnímání a učení. Pro výuku českého jazyka žáci 
využívají Montessori pomůcky či post Montessori pomůcky. Na druhém stupni více přicházejí témata 
tvůrčího psaní, čtení, ale metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Kritického myšlení, práce s 
knihou, se školní knihovnou, s audioknihou, se školním blogem, s výrobou podcastu atd. Součást českého 
jazyka je i dramatická výchova v rozsahu 1 hodiny týdně. 
Žáci od 1. do 8. třídy probíhá výuka tvořivou a komunikativní formou. Výuka v 9. třídě se zaměřuje na 
přípravu na přijímací zkoušky. 
Při výuce žáci, učitelé a asistenti tvoří komunitní a komunikační kruhy, pracují v literáních a čtenářských a 
posluchačských dílnách, navštěvují filmová či divadelní představení. Využívají knihovnu, počítačové učebny, 
vlastních počítačů či tabletů. 
Výběr typu písma, kterým se v prvním ročníku učí psát žáci vzdělávající §41 ŠZ, je ponechán na volbě 
vzdělavatele v IVP, žáci v denní výuce píší z většiny vázaným písmem. Ale i zde je rozhodnutí vázáno na 
potřebu žáka, ale i na budoucí potřeby přijímacích zkoušek. Při běžném vyučování  se škola vyučuje vázané 
písmno. Učitel si domluví s rodičem a koordinátorem školy a metodikem školy metodu, podle kterou bude 
vyučováno. 

Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí převážně slovním hodnocením. Od 7. třídy a v IVP je možné také používat hodnocení 
známkou. Učitelé kombinovaného či individuálního hodnocení si mohou způsob hodnocení vybrat. 
Hodnocení probíhá průběžně v souladu s rozvojem vlastního sebehodnocení žáků a s možností účastnit se 
hodnocení i pro rodiče - díky tripartitnímu hodnocení. Sebehodnocení se žáci učí od 1. ročníku a rozvojem 
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sebehodnocení a následného spoluúčasti na plánování školního učiva pro žáky a i rodiče se vyvíjí 
kompetence učení, samostatnosti a zodpovědnosti. 
Hodnocení učitelem v rámci slovního hodnocení zahrnuje měsíční informování pokroku směrem od učitele 
k žákům a rodičům. 2 x ročně osobní setkání v rámci tripartitních rodičovských schůzek a 2 x ročně písemné 
hodnocení - vysvědčení. 
Hodnocení práce a postupu žáka vychází z plánování učitele a plánování pokroku žáka. Hodnocení je 
respektující a nevytváří škálu, která by srovnávala žáky ve třídě. Ale může postihnout rozvoj znalostí a škálu 
vývoje. Učitel si v rámci podkladů pro hodnocení uchovává písemné práce, písemné zápisy z pozorování či 
Scio testy a další možné podklady v elektronické či listinné formě. 
Hodnocení v českém jazyce probíhá v IVP ve těchto variantách - a) na základě zadaných Scio testů či jiných 
on-line testů, b)na základě porfolia či na c) základě přezkoušení. Nejvíce používaná je varianta a). Mimo 1. a 
2. ročník. 
Součástí výuky a hodnocení českého jazyka je i dramatická výchova, o které informuje učitel českého jazyka 
v textu vysvědčení.  Podud není učitel třídním učitelem vkládá pololetní hodnocení do 15. ledna či 15. 
června a zveřejńuje pro rodiče i žáky. 
K součásti hodnocení v českém jazyce patří také fotoinformace v rámci skupiny Heřmánek Praha - 
Facebooková uzavřená skupina školy. Tyto informace poskytuje učitel českého jazyka týdně - tedy 4 x 
měsíčně. 
Součástí hodnodnocení českého jazyka je také schopnost komunikace, prezentace, čtenářská a 
komunikační dovednost. Od 3. třídy je ve slovním hodnocení zmíny čtenářské úspěchy - tedy přečtené 
knihy. Od 7. třídy je slovní hodnocení nahrazeno výpísem z Edupage. Toto hodnocení je vygerenerováno od 
1. do 9. třídy vždy ve čtvrletní a skrze Edupage zasláno rodičům (neplatí pro individuální vzdělávání). 

   

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Český jazyk, literatura a dramatická výchova 1. ročník

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

Čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti.

Čtení velkých tiskacích písmen, malých tiskacích 
písmen, malých psacích, velkých písmen, 
hláskování/slabikování, plynulá četba a intonování.

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty Čte s porozuměním jednoduché texty. Čtení velkých tiskacích písmen, malých tiskacích 
písmen, malých psacích, velkých písmen, 
hláskování/slabikování, plynulá četba a intonování.

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

Porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti.

učí se respektovat učitele, spolužáky

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti Rozumí pokynům přiměřené složitosti. učí se respektovat učitele, spolužáky
učí se respektovat učitele, spolužákyČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 

rozhovoru
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.

V rámci ranního kruhu formuluje své zážitky a pocity.
Dechová cvičení, frázování, tempo, správné dýchání, 
zážitkové čtení a naslouchání
Dramatizace pohádky, přednes básní, poslech, volná 
reprodukce čteného nebo slyšeného textu

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

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost.

správně vyslovuje jednotlivé hlásky a slabiky
Dechová cvičení, frázování, tempo, správné dýchání, 
zážitkové čtení a naslouchání

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou 
výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání

Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 
dýchání.

Dramatizace pohádky, přednes básní, poslech, volná 
reprodukce čteného nebo slyšeného textu

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

V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči.

Dechová cvičení, frázování, tempo, správné dýchání, 
zážitkové čtení a naslouchání

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

Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích.

Dramatizace pohádky, přednes básní, poslech, volná 
reprodukce čteného nebo slyšeného textu

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

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. V rámci ranního kruhu formuluje své zážitky a pocity.

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

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. Zvádá hygienické návyky spojené se psaním a čtením 
(správné držení tužky, odpovídající sezení)
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Český jazyk, literatura a dramatická výchova 1. ročník

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

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 
(mdú)

Zvádá hygienické návyky spojené se psaním a čtením 
(správné držení tužky, odpovídající sezení)

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

Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev.

Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, 
krátkých slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát 
písmen a slov, správné napojování písmen a slabik, 
psaní správných tvarů číslic, kontrola písemného 
projevu, správné sezení a držení psacího náčiní

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a 
jejich úplnost

Dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich 
úplnost.

Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, 
krátkých slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát 
písmen a slov, správné napojování písmen a slabik, 
psaní správných tvarů číslic, kontrola písemného 
projevu, správné sezení a držení psacího náčiní

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný 
poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné 
tvary písmen

Píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky 
písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen.

Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, 
krátkých slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát 
písmen a slov, správné napojování písmen a slabik, 
psaní správných tvarů číslic, kontrola písemného 
projevu, správné sezení a držení psacího náčiní

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby Převádí slova z mluvené do psané podoby. Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, 
krátkých slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát 
písmen a slov, správné napojování písmen a slabik, 
psaní správných tvarů číslic, kontrola písemného 
projevu, správné sezení a držení psacího náčiní

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky Spojuje písmena a slabiky. Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, 
krátkých slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát 
písmen a slov, správné napojování písmen a slabik, 
psaní správných tvarů číslic, kontrola písemného 
projevu, správné sezení a držení psacího náčiní
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Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, 
krátkých slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát 
písmen a slov, správné napojování písmen a slabik, 
psaní správných tvarů číslic, kontrola písemného 
projevu, správné sezení a držení psacího náčiní

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty Opisuje a přepisuje krátké věty

píše jednotlivá velká a malá písmena, slabiky, 
jednoslabičná a dvojslabičná slova dle diktátu a 
opisuje více slabičná slova

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

Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh

Rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, vlastní 
výtvarný doprovod.
Čtení velkých tiskacích písmen, malých tiskacích 
písmen, malých psacích, velkých písmen, 
hláskování/slabikování, plynulá četba a intonování.
Délka samohlásek, souhlásky, vyvození čtení slabik

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

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova 
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky.

Hláskování/slabikování názvů věcí ve třídě, doma, 
venku...
Délka samohlásek, souhlásky, vyvození čtení slabikČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich 

délku) a souhlásky
Rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a 
souhlásky Dělení hlásek na samohlásky a souhlásky.

Čtení velkých tiskacích písmen, malých tiskacích 
písmen, malých psacích, velkých písmen, 
hláskování/slabikování, plynulá četba a intonování.

ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké 
abecedy

Rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy

Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, 
krátkých slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát 
písmen a slov, správné napojování písmen a slabik, 
psaní správných tvarů číslic, kontrola písemného 
projevu, správné sezení a držení psacího náčiní
Skládání a čtení dvojslabičných, trojslabičných slov s 
otevřenými slabikami

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky Tvoří slabiky.

Jednoslabičná slova s uzavřenou slabikou
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu Dramatizace pohádky, přednes básní, poslech, volná 
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reprodukce čteného nebo slyšeného textufrázování a tempu literární texty přiměřené věku literární texty přiměřené věku
Rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, vlastní 
výtvarný doprovod.

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché 
říkanky a dětské básně

Pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské 
básně

Rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, vlastní 
výtvarný doprovod.
Upevňování čtenářských dovednostíČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Práce s jednoduchým textem či pohádkou.
Upevňování čtenářských dovednostíČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a 

ilustrací
Reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací.

Práce s jednoduchým textem či pohádkou.
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele 
a podle svých schopností.

Práce s jednoduchým textem či pohádkou.

ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu Upevňování čtenářských dovedností
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 
pozornost

při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 
pozornost

Práce s jednoduchým textem či pohádkou.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální rozvoj probíhá českým jazykem v 1. třídě kompletně. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Počátek schopnosti pracovat, organizovat s pracovní aktivity a být soustředěný práci a spolupráci. 

   

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu Hlasité a tiché čtení. Plynulé čtení
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přiměřeného rozsahu a náročnosti Pamatování si textu
Práce s obsahem textu
Porozumění obsahu
Čte di - dy, a podobné a ě - je.

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty čte s porozuměním přiměřené krátké texty
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby

a náročnosti

Hlasité a tiché čtení. Plynulé čtení
Pamatování si textu
Práce s obsahem textu
Porozumění obsahu
Čte di - dy, a podobné a ě - je.
Správné psaní malých a velkých písmen české 
abecedy.
Nácvik písmen Y, W, w, Q, q, X,x. Psaní velkých 
tiskacích písmen.Opis, přepis, diktát.
Psaní velkých písmen na začátku vět a znaménka za 
větami. Psaní adresy, přání,pozdravu.
Slovo - slabika - hláska -písmeno. Dělení na konci 
řádku.

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti

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

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru; pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost; rozpozná neúplnou větu a doplní 
vhodná slova
- neskáče druhým do řeči.
- správně vyslovuje slova a věty
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá
- navazuje na promluvy druhých, drží se tématu
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích;
- uvědomuje si základní verbální i neverbální 
prostředky řeči v běžných školních situacích
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- po přípravě dovede reprodukovat na základě 
vlastních zážitků mluvený projev

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

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost

- respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru; pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost; rozpozná neúplnou větu a doplní 
vhodná slova
- neskáče druhým do řeči.
- správně vyslovuje slova a věty
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá
- navazuje na promluvy druhých, drží se tématu
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích;
- uvědomuje si základní verbální i neverbální 
prostředky řeči v běžných školních situacích
- po přípravě dovede reprodukovat na základě 
vlastních zážitků mluvený projev

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

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči

- respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru; pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost; rozpozná neúplnou větu a doplní 
vhodná slova
- neskáče druhým do řeči.
- správně vyslovuje slova a věty
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá
- navazuje na promluvy druhých, drží se tématu
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích;
- uvědomuje si základní verbální i neverbální 
prostředky řeči v běžných školních situacích
- po přípravě dovede reprodukovat na základě 
vlastních zážitků mluvený projev

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

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích

- respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru; pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
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situacích nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost; rozpozná neúplnou větu a doplní 
vhodná slova
- neskáče druhým do řeči.
- správně vyslovuje slova a věty
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá
- navazuje na promluvy druhých, drží se tématu
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích;
- uvědomuje si základní verbální i neverbální 
prostředky řeči v běžných školních situacích
- po přípravě dovede reprodukovat na základě 
vlastních zážitků mluvený projev

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru; pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost; rozpozná neúplnou větu a doplní 
vhodná slova
- neskáče druhým do řeči.
- správně vyslovuje slova a věty
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá
- navazuje na promluvy druhých, drží se tématu
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích;
- uvědomuje si základní verbální i neverbální 
prostředky řeči v běžných školních situacích
- po přípravě dovede reprodukovat na základě 
vlastních zážitků mluvený projev

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

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - správně sedí u psaní a drží správně psací nástroj
- píše souvisle krátká sdělení.
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
- doplňuje neúplná slova správnými písmeny
- rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis písmene
- píše tvary písmen a číslic,spojuje písmena i slabiky,
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-píše písmena, slabiky a některá jednotlivá slova
- správně sedí u psaní a drží správně psací nástroj
- píše souvisle krátká sdělení.
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
- doplňuje neúplná slova správnými písmeny
- rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis písmene
- píše tvary písmen a číslic,spojuje písmena i slabiky,
-píše písmena, slabiky a některá jednotlivá slova

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

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

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

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - správně sedí u psaní a drží správně psací nástroj
- píše souvisle krátká sdělení.
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
- doplňuje neúplná slova správnými písmeny
- rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis písmene
- píše tvary písmen a číslic,spojuje písmena i slabiky,
-píše písmena, slabiky a některá jednotlivá slova

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh 

Pohádka a dětský příběh. Dramatizace pohádky, přímá 
řeč. Spisovatel, básník.
Poezie - báseň, verš, rým, přednes.
Próza- vyprávění, děj.
Poslech lit. textů. Volná reprodukce přečteného a 
slyšeného textu.Článek,nadpis, odstavec, řádek. 
Rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný doprovod.
- upevňování čtenářskýchdovedností a návyků. 
Intonace. Slovní přízvuk. Zážitkové čtení a
poslouchání. Vyhledávací, pozorné čtení

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova 
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

Samohlásky krátké a dlouhé,u-ů-ú, i-í, y-ý, dvojhlásky 
ou, au,eu.

porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená a 
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

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 – Slovo a význam. Slova protikladná, nadřazená, 
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děj, věc, okolnost, vlastnost podřazená, souřadná, souznačná, s 
citovýmzabarvením. Úvod do slovních druhů.
Podstatná jména - Vlastní jména osob, zvířat, měst, 
vesnic. Rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis slov a 
vět.

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

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

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

Podstatná jména - Vlastní jména osob, zvířat, měst, 
vesnic. Rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis slov a 
vět.

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

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy

Věta jednoduchá a souvětí. Věty -pořadí vět, druhy 
vět, interpunkčníznaménka.

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky

Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné.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

Tvrdé, měkké slabiky. Slabikotvornél,r,spodoba, 
slabiky dě, tě, ně, bě,pě, vě, mě.

vyjadřuje své pocity z přečteného textu Pohádka a dětský příběh. Dramatizace pohádky, přímá 
řeč. Spisovatel, básník.
Poezie - báseň, verš, rým, přednes.
Próza- vyprávění, děj.
Poslech lit. textů. Volná reprodukce přečteného a 
slyšeného textu.Článek,nadpis, odstavec, řádek. 
Rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný doprovod.
- upevňování čtenářskýchdovedností a návyků. 
Intonace. Slovní přízvuk. Zážitkové čtení a
poslouchání. Vyhledávací, pozorné čtení
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rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 
pohádku od ostatních vyprávění 

Pohádka a dětský příběh. Dramatizace pohádky, přímá 
řeč. Spisovatel, básník.
Poezie - báseň, verš, rým, přednes.
Próza- vyprávění, děj.
Poslech lit. textů. Volná reprodukce přečteného a 
slyšeného textu.Článek,nadpis, odstavec, řádek. 
Rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný doprovod.
- upevňování čtenářskýchdovedností a návyků. 
Intonace. Slovní přízvuk. Zážitkové čtení a
poslouchání. Vyhledávací, pozorné čtení

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 
učitele 

Pohádka a dětský příběh. Dramatizace pohádky, přímá 
řeč. Spisovatel, básník.
Poezie - báseň, verš, rým, přednes.
Próza- vyprávění, děj.
Poslech lit. textů. Volná reprodukce přečteného a 
slyšeného textu.Článek,nadpis, odstavec, řádek. 
Rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný doprovod.
- upevňování čtenářskýchdovedností a návyků. 
Intonace. Slovní přízvuk. Zážitkové čtení a
poslouchání. Vyhledávací, pozorné čtení

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

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 
pohádku od ostatních vyprávění.

Pohádka a dětský příběh. Dramatizace pohádky, přímá 
řeč. Spisovatel, básník.
Poezie - báseň, verš, rým, přednes.
Próza- vyprávění, děj.
Poslech lit. textů. Volná reprodukce přečteného a 
slyšeného textu.Článek,nadpis, odstavec, řádek. 
Rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný doprovod.
- upevňování čtenářskýchdovedností a návyků. 
Intonace. Slovní přízvuk. Zážitkové čtení a
poslouchání. Vyhledávací, pozorné čtení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální rozvoj probíhá českým jazykem v 2. třídě kompletně. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Počátek schopnosti pracovat, organizovat s pracovní aktivity a být soustředěný práci a spolupráci. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vytváření a podpora rozvoje osobnosti dětítěte a sociálních kompetencí ve třídě 

   

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti 

Základní komunikační pravidla
- střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 
vystupování
- vyjadřování závislé na komunikační situaci
Základní komunikační pravidla
- střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 
vystupování
- vyjadřování závislé na komunikační situaci

porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti

Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev
-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
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- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), 
které jsou mu určeny
- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku
Základní komunikační pravidla
- střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 
vystupování
- vyjadřování závislé na komunikační situaci
Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev
-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), 
které jsou mu určeny
- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku
Komunikační žánry (sloh)
- pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz
- popis osoby, zvířete, věci, psaní dopisu, 
zaznamenávání zážitků a informací, 
blahopřání,vyprávění, vyprávění dle obrázku
- dokončení příběhu podle vlastní fantazie
- reklama
Porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo Základní komunikační pravidla
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- střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 
vystupování
- vyjadřování závislé na komunikační situaci

nedbalou výslovnost

Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev
-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), 
které jsou mu určeny
- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 

Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev
-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), 
které jsou mu určeny
- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích 

Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev
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-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), 
které jsou mu určeny
- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev
-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), 
které jsou mu určeny
- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Písemný projev
- technika psaní, tvary písmen
- diktáty
- uvolňovací cviky
- psaní vět a souvětí
- formální úprava textu
- žánry: adresa, pozdrav z prázdnin, dopis, pozvánka, 
vyprávění
- vyprávění (osnova, sestavení vlastního příběhu)

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 

Písemný projev
- technika psaní, tvary písmen
- diktáty
- uvolňovací cviky
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- psaní vět a souvětí
- formální úprava textu
- žánry: adresa, pozdrav z prázdnin, dopis, pozvánka, 
vyprávění
- vyprávění (osnova, sestavení vlastního příběhu)

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Písemný projev
- technika psaní, tvary písmen
- diktáty
- uvolňovací cviky
- psaní vět a souvětí
- formální úprava textu
- žánry: adresa, pozdrav z prázdnin, dopis, pozvánka, 
vyprávění
- vyprávění (osnova, sestavení vlastního příběhu)

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

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova 
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Skladba - souvětí, věta, slova

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve 
vlastních jménech

porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená a 
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

Skladba - souvětí, věta, slova

ČJL-3-2-02 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

Skladba - souvětí, věta, slova

rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Tvarosloví
- pozná podstatná jména a určí jejich gramatické 
kategorie (pád, číslo a rod). rozliší rod mužský, ženský 
a střední. Dokáže rozlišit jednotné a množné číslo. 
Vyjmenuje pády podstatných jmen a dokáže je 
skloňovat.
- rozliší slovesa a určí jejich gramatické kategorie 
(osobu, číslo a čas). Určí infinitiv. Vyhledá slovesa v 
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textu. Vysvětlí rozdíly mezi časem přítomným, 
minulým a budoucím.
- rozlišuje další slovní druhy slovesa, přídavná jména a 
další
Slabiky, hlásky, písmena
- žák spočítá slova ve větě, slova rozkládá na slabiky
- vyjmenuje krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky, 
tvrdé a měkké obojetné souhlásky, dokáže správně 
odůvodnit a napsat I, Y po tvrdých a měkkých 
souhláskách
- třídí slova dle významu
- rozezná slova podobného, stejného významu a slova 
protikladná a slova souznějící
- převede nespisovné slovo do spisovné češtiny a 
naopak
- řadí slova podle abecedy
- vyjmenuje vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, V, Z 
a rozumí jejich významu
- dokáže reprodukovat a seřadit správně řadu 
vyjmenovaných slov, správně je poté aplikuje v 
psaném projevu

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

Tvarosloví
- pozná podstatná jména a určí jejich gramatické 
kategorie (pád, číslo a rod). rozliší rod mužský, ženský 
a střední. Dokáže rozlišit jednotné a množné číslo. 
Vyjmenuje pády podstatných jmen a dokáže je 
skloňovat.
- rozliší slovesa a určí jejich gramatické kategorie 
(osobu, číslo a čas). Určí infinitiv. Vyhledá slovesa v 
textu. Vysvětlí rozdíly mezi časem přítomným, 
minulým a budoucím.
- rozlišuje další slovní druhy slovesa, přídavná jména a 
další

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými -spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
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spojkami a jinými spojovacími výrazy spojkami a jinými spojovacími výrazy
-rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky
-porovnává a třídí slova podle zobecněného významu 
– děj, věc,okolnost, vlastnost
-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 vtypických případech 
vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

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

odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách 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

-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
-porovnává a třídí slova podle zobecněného významu 
– děj, věc,okolnost, vlastnost
-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 vtypických případech 
vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku 

Praktické čtení
- technika čtení a plynulost
- plynulé i hlasité čtení s porozuměním textu
- práce na četbě s intonací
- umí si spojit to, co čte se svými zážitky
- umí vyjádřit svůj názor na text/příběh
- umí rozeznat prózu od poezie
- správně spojí obrázek s textem, obrázky seřadí 
postupně toho, co se v příběhu děje
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- vytvoří osnovu, výpisek
- společná práce s knihami

vyjadřuje své pocity z přečteného textu Praktické čtení
- technika čtení a plynulost
- plynulé i hlasité čtení s porozuměním textu
- práce na četbě s intonací
- umí si spojit to, co čte se svými zážitky
- umí vyjádřit svůj názor na text/příběh
- umí rozeznat prózu od poezie
- správně spojí obrázek s textem, obrázky seřadí 
postupně toho, co se v příběhu děje
- vytvoří osnovu, výpisek
- společná práce s knihami

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 
pohádku od ostatních vyprávění 

Praktické čtení
- technika čtení a plynulost
- plynulé i hlasité čtení s porozuměním textu
- práce na četbě s intonací
- umí si spojit to, co čte se svými zážitky
- umí vyjádřit svůj názor na text/příběh
- umí rozeznat prózu od poezie
- správně spojí obrázek s textem, obrázky seřadí 
postupně toho, co se v příběhu děje
- vytvoří osnovu, výpisek
- společná práce s knihami

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 
učitele 

Praktické čtení
- technika čtení a plynulost
- plynulé i hlasité čtení s porozuměním textu
- práce na četbě s intonací
- umí si spojit to, co čte se svými zážitky
- umí vyjádřit svůj názor na text/příběh
- umí rozeznat prózu od poezie
- správně spojí obrázek s textem, obrázky seřadí 
postupně toho, co se v příběhu děje
- vytvoří osnovu, výpisek



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

62

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 3. ročník

- společná práce s knihami
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Schopnost spolupráce mezi žáky a schopnost spolupracovat na projektech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální rozvoj probíhá českým jazykem v 2. třídě kompletně. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Počátek schopnosti pracovat, organizovat s pracovní aktivity a být soustředěný práci a spolupráci. 

   

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti rozumí pokynům přiměřené složitosti věcné naslouchání (pozorné,soustředěné, aktivní –

zaznamenat slyšené,reagovat otázkami)
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou 
výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání

dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 
dýchání

vyjadřování závislé na komunikační situaci;

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh

dialog na základě obrazového materiálu;

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

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova 
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

slova opačného významu, slova stejného významu, 
rozeznávat slova neutrální a citově zabarvená

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

porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená a 

slova opačného významu, slova stejného významu, 
rozeznávat slova neutrální a citově zabarvená
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nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, 
vícevýznamová podobného významu, slova 
vícevýznamová- učí se

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

porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – 
děj, věc, okolnost, vlastnost

slova opačného významu, slova stejného významu, 
rozeznávat slova neutrální a citově zabarvená

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje slovní druhy v základním tvaru tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy
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),

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

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

určí základní gramatické kategorie podstatných jmen a 
sloves - slova užívá ve správných tvarech
věta jednoduchá a souvětíČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 

vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy základní skladební dvojice - podmět a přísudek

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

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky

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

odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách 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

ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve 
vlastních jménech

píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních 
jménech

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

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku

čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

64

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 4. ročník

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou 
výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním (mdú)
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev
ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a 
jejich úplnost
ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný 
poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné 
tvary písmen
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby

pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské 
básně
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ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché 
říkanky a dětské básně
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje své pocity z přečteného textu mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 

(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
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;

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a 
ilustrací

reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací

základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),

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

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje 
pohádku od ostatních vyprávění

čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

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

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele 
a podle svých schopností

čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

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

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas

věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova)
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

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

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 

vyhledávací, klíčová slova)
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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);

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

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta, 
proxemika)
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova)
dialog na základě obrazového materiálu;
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);

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

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta

žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav 
z prázdnin, dopis, popis; vypravování

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

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku

dialog na základě obrazového materiálu;

ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k 
souvislému vyjadřování

má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování dialog na základě obrazového materiálu;

ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, 
jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo 
ilustrací a domluví se v běžných situacích

vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle 
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných 
situacích

dialog na základě obrazového materiálu;

dialog na základě obrazového materiálu;
pravda a nepravda sdělení v reklamě

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

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

sledování videí i grafických materiálů a kritické 
posuzování informací

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
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pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova)
soustředěné tiché čtení
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
komunikační žánry: pozdrav, oslovení,omluva, prosba, 
vzkaz,zpráva,oznámení,vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu;

tempo podle svého komunikačního záměru svého komunikačního záměru

základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),

ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou 
intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči

v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, 
pauzy a tempo řeči

dialog na základě obrazového materiálu;

mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
komunikační žánry: pozdrav, oslovení,omluva, prosba, 
vzkaz,zpráva,oznámení,vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu;

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

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně 
ji užívá podle komunikační situace

základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),
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);

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

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry

žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav 
z prázdnin, dopis, popis; vypravování

ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty opisuje a přepisuje jednoduché texty písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení 
s grafickým materiálem); technika psaní 
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(úhledný,čitelný a přehledný písemný projev, formální 
úprava textu);

ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo ovládá hůlkové písmo 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);

ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery 
mezi slovy

píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy 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);

ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá 
sdělení

píše správně a přehledně jednoduchá sdělení 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);

ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a 
děje

popíše jednoduché předměty, činnosti a děje 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);
dialog na základě obrazového materiálu;
sestaví jednoduchou osnovu – úvod, stať a závěr, je 
schopen vyprávět i psát na základě osnovy dodržuje 
časovou i logickou posloupnost v textech

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

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 
krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti

učí se vhodně prezentovat a obhajovat svou práci před 
ostatními

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

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 
podobného významu a slova vícevýznamová

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

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou 
a koncovku

stavba slova - rozlišuje kořen, předponu, příponu a 
koncovku
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situace
rozlišuje mezi předponami a předložkamiČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 

předponovou a koncovku slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam 
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná
rozlišuje mezi předponami a předložkami
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam 
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná

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

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 
projevu

tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy
určí základní gramatické kategorie podstatných jmen a 
sloves - slova užívá ve správných tvarech

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa pozná podstatná jména a slovesa

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

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená, slangová

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

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 
základní skladební dvojici označuje základ věty

shoda přísudku s podmětem

věta jednoduchá a souvětíČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu 
jednoduchou v souvětí základní skladební dvojice - podmět a přísudek

ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a 
určí druhy vět podle postoje mluvčího

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

divadelní představení, herec,režisér; verš, 
rým,přirovnání

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

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 
projevu je obměňuje

divadelní představení, herec,režisér; verš, 
rým,přirovnání
koncovky podstatných jmenČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 

souhláskách
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

shoda přísudku s podmětem
ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné 
souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik

rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá 
pravopis měkkých a tvrdých slabik

koncovky podstatných jmen

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

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu shoda přísudku s podmětem

čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

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

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
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vyhledávací, klíčová slova)
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

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý 
příběh

dramatizuje jednoduchý příběh dialog na základě obrazového materiálu;

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého 
filmového nebo divadelního představení podle daných 
otázek

vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního 
představení podle daných otázek

dialog na základě obrazového materiálu;

dialog na základě obrazového materiálu;
základní literární pojmy – literární druhy a žánry: 
rozpočitadlo, hádanka,říkanka, báseň, pohádka, bajka, 
povídka; spisovatel, básník, kniha,čtenář;

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

volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří 
vlastní literární text na dané téma

divadelní představení, herec,režisér; verš, 
rým,přirovnání
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a 
reprodukuje je podle jednoduché osnovy

čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle 
jednoduché osnovy

věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova)

ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a 
jejich vlastnosti

určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

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

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

četba z knih, nepovinná četba
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

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

při jednoduchém rozboru literárních textů používá 
elementární literární pojmy

základní literární pojmy – literární druhy a žánry: 
rozpočitadlo, hádanka,říkanka, báseň, pohádka, bajka, 
povídka; spisovatel, básník, kniha,čtenář;
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divadelní představení, herec,režisér; verš, 
rým,přirovnání

ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše rozlišuje prózu a verše čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

soustředěné tiché čtení
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 
pozornost

při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 
pozornost

tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní 
výtvarný doprovod

rozlišuje pohádkové prostředí od reálného rozlišuje pohádkové prostředí od reálného tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní 
výtvarný doprovod

seřadí slova podle abecedy seřadí slova podle abecedy tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní 
výtvarný doprovod

správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-
tě-ně-bě-pě-vě-mě

správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-
tě-ně-bě-pě-vě-mě

dialog na základě obrazového materiálu;

správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky dialog na základě obrazového materiálu;
tvoří otázky a odpovídá na ně tvoří otázky a odpovídá na ně dialog na základě obrazového materiálu;
určuje samohlásky a souhlásky určuje samohlásky a souhlásky

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa zná pravidla pro psaní koncovek podstatných jmen a 
dokáže je používat

koncovky podstatných jmen

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj koorperace a kompetencí k učení. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální rozvoj probíhá českým jazykem v 2. třídě kompletně. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Počátek schopnosti pracovat, organizovat s pracovní aktivity a být soustředěný práci a spolupráci. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Schopnost týmového vyhledáni dat a jejich požití 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Poznávání vzájemné a sebepoznání. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vztahy mezi žáky při učení a tvorba jejich osobnostních a sociálních kompetencí 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v týmu žáků 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Schopnost kritického rozlišení článku Wikipedie, schopnost najít využitelnou část internetových sdělení 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Schopnost kritického rozlišení článku Wikipedie, schopnost najít využitelnou část internetových sdělení 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

   

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 5. ročník

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

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

čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas

věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
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vyhledávací, klíčová slova)texty potichu i nahlas
soustředěné tiché čtení
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova)

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

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává

soustředěné tiché čtení
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova)
soustředěné tiché čtení
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, 
vyjádření kontaktu s partnerem);

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

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta, 
proxemika)
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova)
soustředěné tiché čtení
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, 
vyjádření kontaktu s partnerem);
dialog na základě obrazového materiálu;
základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),
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);

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

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta

žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav 
z prázdnin, dopis, popis; vypravování

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

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku

naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, 
vyjádření kontaktu s partnerem);
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základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, 
vyjádření kontaktu s partnerem);

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

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

sledování videí i grafických materiálů a kritické 
posuzování informací
soustředěné tiché čteníČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 

tempo podle svého komunikačního záměru
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle 
svého komunikačního záměru základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 

ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační situaci;

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

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně 
ji užívá podle komunikační situace

komunikační žánry: pozdrav, oslovení,omluva, prosba, 
vzkaz,zpráva,oznámení,vypravování,

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

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry

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);
dialog na základě obrazového materiálu;
sestaví jednoduchou osnovu – úvod, stať a závěr, je 
schopen vyprávět i psát na základě osnovy dodržuje 
časovou i logickou posloupnost v textech

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

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 
krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti

učí se vhodně prezentovat a obhajovat svou práci před 
ostatními
slova opačného významu, slova stejného významu, 
rozeznávat slova neutrální a citově zabarvená

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

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 
podobného významu a slova vícevýznamová

zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, 
vícevýznamová podobného významu, slova 
vícevýznamová- učí se
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stavba slova - rozlišuje kořen, předponu, příponu a 
koncovku
rozlišuje mezi předponami a předložkami

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

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou 
a koncovku

slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam 
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam 
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná

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

tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy

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

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 
projevu

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

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);

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

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená, slangová

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

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 
základní skladební dvojici označuje základ věty

základní skladební dvojice - podmět a přísudek

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu 
jednoduchou v souvětí

věta jednoduchá a souvětí

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa koncovky podstatných jmen
shoda přísudku s podmětemČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 

neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

koncovky přídavných jmen

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

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu shoda přísudku s podmětem
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věty
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
vyjadřování závislé na komunikační situaci;
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

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

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

četba z knih, nepovinná četba
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, 
proxemika)
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, dopis, popis; vypravování

ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou 
intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči

volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří 
vlastní literární text na dané téma

divadelní představení, herec,režisér; verš, 
rým,přirovnání
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
věcné naslouchání (pozorné,soustředěné, aktivní –
zaznamenat slyšené,reagovat otázkami)

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

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
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základní literární pojmy – literární druhy a žánry: 
rozpočitadlo, hádanka,říkanka, báseň, pohádka, bajka, 
povídka; spisovatel, básník, kniha,čtenář;

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

při jednoduchém rozboru literárních textů používá 
elementární literární pojmy

četba z knih, nepovinná četba
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

  ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty 

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

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti rozumí pokynům přiměřené složitosti věcné naslouchání (pozorné,soustředěné, aktivní –
zaznamenat slyšené,reagovat otázkami)

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

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

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,

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

dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 
dýchání

základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),

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

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

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta, 
proxemika)

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

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

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

  ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a 
jejich úplnost 

  ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný 
poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné 
tvary písmen 

  ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby 

  ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky 

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

  ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty 

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

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

  ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) 
a souhlásky 

  ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky 

  ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké 
abecedy 

  ČJL-3-2-01p tvoří slabiky 

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

zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, 
vícevýznamová podobného významu, slova 
vícevýznamová- učí se
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ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

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

mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),

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

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

vyjadřování závislé na komunikační situaci;
určí základní gramatické kategorie podstatných jmen a 
sloves - slova užívá ve správných tvarech

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa bezpečně rozlišuje podstatná jména a slovesa

koncovky podstatných jmen
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Spolupráce v týmu a projetech 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální rozvoj probíhá českým jazykem v 2. třídě kompletně. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Počátek schopnosti pracovat, organizovat s pracovní aktivity a být soustředěný práci a spolupráci. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Hledání vlastních talentů a schopností při společném učení a práci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Schopnost řešit projekty a spolupracovat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Inspirativní příběhy z literatury - získávání hodnot a postojů, praktická etika 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Schopnost kritického vnímání čtení psaného textu, odborného textu - ABC, Wikipedie 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace především v literatuře a dramatické výchově
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Používání online encyklopedií
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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Kritické vnímání mediálních sdělení 
   

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje 
podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa

pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména, 
rozliší podstatná jména konkrétní a abstraktní, obecná a 
vlastní, skloňuje podstatná jména podle vzorů, umí 
skloňovat podstatná jména označující párové čísti těla, 
zvládá skloňování podstatných jmen pomnožných a 
osobních

pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a 
přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa

ovládá velká písmena u názvů, podstatných jmen a 
přídavných jmen a dalšího používání 

Žák se seznámí s používáním velkých písmen u 
podstatných jmen a přídavných jmen a používá v 
obvyklých případech

ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov ovládá pravopis vyjmenovaných slov ovládá pravopis vyjmenovaných slov
sklońování přídavných jmen, určuje druhy přídavných 
jmen, jmenné tvary přídavných jmen, stupńování 
přídavných jmen 

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 
podmětem

zvládá pravopis podle shody přísudku s podmět zvládá pravopis podle shody přísudku s podmět

zájmena, druhy, stupńování zájmen osobních, 
přivlastňovacích, ukazovacích a vztačních 

  číslovky, stupňování číslovek, pravopis číslovek 

ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí skladba - rozezná větné členy, podmětnou a rozezná větu jednoduchou od souvětí
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přísudkovou část věty, grafické znázornění věty, rozezná 
větu jednoduchou od souvětí,

ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a 
předložkami

správně píše slova s předponami a předložkam správně píše slova s předponami a předložkam

používání Word, požívání školní Blog 

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

   

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 8. ročník

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

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

formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby,divadleního či filmového představení

formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby,divadleního či filmového představení

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

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního 
stylu autora

ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází 
jeho hlavní myšlenku

orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní 
myšlenku

orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní 
myšlenku
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ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu

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

využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčovová 
slova textu, formuluje otázky, udělá si zápisky, udělá si 
výpisky, výtah, připravi si projektovou prezentaci či 
referát

využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčovová 
slova textu, formuluje otázky, udělá si zápisky, udělá si 
výpisky, výtah, připravi si projektovou prezentaci či 
referát

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

v mluveném projevu připraveném i improvizovanovém 
projevu používá verbálních, neberbálních i dalších jevů

v mluveném projevu připraveném i improvizovanovém 
projevu používá verbálních, neberbálních i dalších jevů

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

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle komunikační situace

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle komunikační situace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Školní blok, školní tvůrčí psaní, stavba mediálních sdělení 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopností poznávání

   

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 9. ročník

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

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

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

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; 
reprodukuje text

čte plynule s porozuměním; reprodukuje text prvky dramatické výchovy, práce na školním 
divadelním představení

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

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační 
záměr partnera v hovoru

tvůrčí čtení a tvůrčí myšlení ve třídním komunitním 
kruhu či individuálně

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

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a 
zaujímá k ní kritický postoj

tvůrčí čtení a tvůrčí myšlení ve třídním komunitním 
kruhu či individuálně
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacováníČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci kultivování vebálního projevu, empatie a schopnosti 

porozumět a rozlišit
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných 
situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk

komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole 
užívá spisovný jazyk

kultivování vebálního projevu, empatie a schopnosti 
porozumět a rozlišit

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

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru

kultivování vebálního projevu, empatie a schopnosti 
porozumět a rozlišit

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

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i 
paralingválních prostředků řeči

kultivování vebálního projevu, empatie a schopnosti 
porozumět a rozlišit

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

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu

tvůrčí čtení a tvůrčí myšlení ve třídním komunitním 
kruhu či individuálně

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

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

studijní čtení a jeho rozvoj, uspořádání textu
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Feuersteinova metoda instrumentálního obohacováníČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, 
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování

studijní čtení a jeho rozvoj, uspořádání textu

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; 
popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví 
podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané 
téma

píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní 
životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, 
pracovní postup; vypráví podle předem připravené 
osnovy; s vhodnou podporou pedagogického pracovníka 
písemně zpracuje zadané téma

tvůrčí psaní, psaní školního blogu, psaní vlastní 
tvůrčích celků, stavební kameny tvůrčího psaní - popis, 
akce, dialog, formy tvůrčího psaní

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

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

tvůrčí psaní, psaní školního blogu, psaní vlastní 
tvůrčích celků, stavební kameny tvůrčího psaní - popis, 
akce, dialog, formy tvůrčího psaní

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

uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla

rozbory literárního díla, skupinové diskuze

ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází 
jeho hlavní myšlenku

orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní 
myšlenku

četba, tvůrčí čtení

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

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora

četba, tvůrčí čtení

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

formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového představení a názory na 
umělecké dílo

rozbory literárního díla, skupinové diskuze

ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového představení

ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo 
filmového představení

pravidelné návštěvy divadel a následné semináře

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

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na 
základě osvojených znalostí základů literární teorie

tvůrčí psaní, psaní školního blogu, psaní vlastní 
tvůrčích celků, stavební kameny tvůrčího psaní - popis, 
akce, dialog, formy tvůrčího psaní

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

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 
doloží argumenty

kultivování vebálního projevu, empatie a schopnosti 
porozumět a rozlišit

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

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

literární druhy a žánry, kritické hodnocení, seznámení, 
rozlišování
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ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry rozezná základní literární druhy a žánry literární druhy a žánry, kritické hodnocení, seznámení, 
rozlišování

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

uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře

literární směry v historickém a národním kontextu

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

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování

porovnávání zpracování - film, divadlo, audiokniha, 
kniha a různé druhy

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

vyhledává informace v různých typech katalogů, v 
knihovně i v dalších informačních zdrojích

školní knihovna, místní knihovny - orientace v systému

ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v 
oblasti literatury

dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury vyhledávání informací v oblasti literatury

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie
má pozitivní vztah k literatuře

má pozitivní vztah k literatuře pozitivní a motivační představení literatury -
6. třída - dětská literatura
7. třída - literatura 19. století
8. třída - literatura 20. století
9. třída - současná literatura

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

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova spisovná čeština a běžně využívaná cizí slova, spisovný 
jazyk, nářečí

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

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

tvarosloví

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

spisovná čeština a běžně využívaná cizí slova, spisovný 
jazyk, nářečí

ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého 
pravopisu

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a 
příručkami, orientuje se v Pravidlech českého pravopisu 
a orientuje se v Pravidlech českého pravopisu Pravidla českého pravopisu a práce s nimi

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

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 
pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a 
přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa

slovní druhy

ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a 
nespisovný jazyk

rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk pozitivní a motivační představení literatury -
6. třída - dětská literatura
7. třída - literatura 19. století
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8. třída - literatura 20. století
9. třída - současná literatura

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

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle komunikační situace

Pravidla českého pravopisu a práce s nimi

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

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí

větné členy

ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí rozezná větu jednoduchou od souvětí Věta, souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí

Věta, souvětí

ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a 
předložkami

správně píše slova s předponami a předložkami Předpony, předložky

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

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 
zdůvodňuje jejich užití

spisovná čeština a běžně využívaná cizí slova, spisovný 
jazyk, nářečí

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 
podmětem

zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem shoda podnětu s přísudkem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení, školní blog, další mediální aktivity 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
nterpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Školní blog, školní tvůrčí psaní 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Fungování a vliv medií ve společnosti

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    
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5.2 Anglický jazyk  

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

Celkem

1 1 3 3 3 3 3 3 3 23
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk přispívá ke snižování jazykových bariér v rámci Evropy a světa a poskytuje jazykový

základ pro komunikaci žáků. Výuka anglického jazyka umožňuje poznávat život lidí, kulturní tradice
a prohlubuje mezinárodní porozumění.
Metody práce jsou zaměřeny na skupinové vyučování, dialogy, poslech, četbu, práci se slovníkem
a s autentickými materiály, hry, dramatizaci a zpěv. Důraz je kladen na komunikaci žáků v anglickém jazyce
a k nácviku správné výslovnosti a porozumění.
1. stupeň
Cílem předmětu anglický jazyk na 1. stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných 
konverzačních
frází, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Zejména v 
počátcích
upřednostňujeme induktivní způsob výuky před výukou deduktivní. Neučíme tedy nejdříve poučky,
ale ponecháváme žákům prostor, aby si z textů říkadel, jednoduchých básniček sami odvodili, jak vyjádřit 
jiné
věty. Gramatiku učíme teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk.
2. stupeň
Formou zpravidla ústních cvičení fixujeme frekventovaná slovní spojení, gramatické vazby a ustálené 
idiomy.
Žáci získávají hlubší poznatky o geografii anglicky mluvících zemí, jejich kultuře a způsobu života. Pracují
s doplňujícími texty z učebnic, učí se porozumět mluvenému slovu v různých životních situacích s využitím
audio a video nahrávek.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

88

Název předmětu Anglický jazyk
Vzdělávání v anglickém jazyce předpokládá dosažení úrovně A2.
Na druhém stupni škola zvolila strategii obvyklého počtu hodin s individuálním přístupem.  Tedy podle 
možností se děti dělí na skupinu - 2 skupiny, 3 skupiny, 4 skupiny. 

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

Vyučovací předmět anglický jazyk je vyučován v prvním až devátém ročníku, a které stanovuje tento ŠVP a 
jeho výuka je i součástí rozšířeného programu a mimo základní časové dotace je přidáno i několik hodin 
nadstandartního programu. Původně jsme vyučovali od 5. třídy 4 hodině týdně. Stále se nám, ale nezdálo, 
že by počet hodin odpovídal znalostem dětí. Podívali jsme se na výuku jazyků jiným způsobem. Rozdělili 
jsme třídu na 2 - 4 skupiny, které se tvořily podle podobných znalostí a potřeb ve výuce anglického jazyka. 
Způsob rozdělení skupin je určen různě. Jeden způsob rozdělení je vytvoření skupin v jedné třídě, ale i 
sloučením potřeb více tříd, což více preferujeme v prvním trojročí. Snažíme se tak vytvořit výuku anglického 
jazyka pro děti, které doma používají anglický jazyk či s dětmi, které ještě se učit nezačaly. Rozdělení skupin 
se tedy určuje při sestavování rozvrhu a prvních týdnech vyučování. Výuka jazyka využívá půlené hodiny, 
může také využívat nultou hodinu od 8:00 a využívá také odpolední hodiny.

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Kompetence k učení:
Na úrovni předmětu anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
- směřujeme k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
- dbáme o to, aby si žák dokázal vyhledávat a třídit informace získané četbou i ve sdělovacích prostředcích,
propojoval své poznatky získané v dalších předmětech
- vedeme žáky ke kladnému vztahu k učení, ke snaze se zdokonalovat, dokázat zhodnotit své výsledky

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

Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětu anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
- dbáme o porozumění jednoduchému sdělení v anglickém jazyce, různým typům textů a záznamů,
obrazových materiálů, běžně užívaných gest a jiných informačních a komunikačních prostředků
- podporujeme u žáků schopnost správně zformulovat jednoduché myšlenky, vyjadřovat se výstižně, 
souvisle
a vhodně vzhledem k dané situaci, a to v písemném i ústním projevu
- vedeme žáky k využívání cizího jazyka jako základního komunikačního prostředku v cizojazyčném
prostředí
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Název předmětu Anglický jazyk
- dbáme o to, aby si žáci uvědomovali nezbytnost aktivní znalosti cizího jazyka pro osobní život.
Kompetence sociální a personální:
Na úrovni předmětu anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
- dbáme na to, aby dodržovali zásady slušného chování a přispívali k upevňování dobrých mezilidských
vztahů
- směřujeme k poznání, že znalost cizího jazyka rozšiřuje individuální možnosti při hledání role i místa
ve společnosti
- snažíme se, aby žák díky svým dobrým výsledkům posiloval své zdravé sebevědomí
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětu anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následují postupy:
- vedeme žáky k tomu, aby rozvíjeli pozitivní vztah k mnohojazyčnosti a respektovali kulturní rozmanitosti
- směřuje je k tomu, aby získali představu o zvycích a tradicích v anglicky mluvících zemích a porovnávali je
s našimi zvyky
- dbáme o to, aby pochopili jazyk jako prostředek historického a kulturního vývoje
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětu anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
- vedeme žáky k zodpovědnosti při svém rozhodování
- směřujeme žáky k řešení problémů, aby si dokázali vyhledat potřebné informace a na jejich základě uměli
zvážit své možnosti
Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
- vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem
- požadujeme od žáků zodpovědný přístup k plnění všech zadaných úkolů
- pomáháme jim využít získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Učební plán zpracovává učitel do 25. 9. a vkládá do Edupage. Učební plán obsahuje témata, gramatické 
jevy, rozsah slovní zásoby, ale také učebnice, které budou používané. Hodnocení vkládá učitel nejpozději 
do 28. dne měsíce. Hodnocení pro pololetí učitel pro pololetní vysvědčení vkládá učitel do systému 
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Název předmětu Anglický jazyk
Edupage k 10. měsíce ledna a června, toto hodnocení je zveřejněno pro rodiče a žáky od tohoto data. 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je přesně popsáno v klasifikačním řádu 
školy. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v ročním 
učebním plánu. Tento učební plán si stanoví učitel do konce září. Obsahem tohoto učebního plánu je 
vyjmenovaná slovní zásoba (doslova), vyjmenované gramatické jevy a plány pokroku a rozvoje v oblasti 
čtení, konverzace a psaní v anglickém jazyce. Učitel  žáky hodnotí ústně, slovně a písemně v kobinacích. 
Opět bodově, procenty, bodově či v dalších škálách, v naší škole ne známkou. V každém čtvrtletí probíhá 
řada testů především z rošiřující slovní zásoby a to minimálně 4 testy za čtvrtletí v písemné formě a jasně 
archivované, jako podklad pro hodnocení. Dále je v každém čtvrtletí vyjádřeno jasným způsobem 
pozorování učitele v oblasti čtení žáka a porozumění čtenému textu, v oblasti rozvoje konverzace a v 
oblasti psaného textu (do 3. třídy). Žáci mají opakovaně učitelem nabízeno zlepšit si úroveň testů. V 7. - 9. 
třídě je průběžné hodnocení převedeno do známky v pololetí a na konci školního roku. Žáci, kteří neragují 
na podněty učitele a očekává se průměrné a horší hodnocení - je učitel povinen písemně informovat rodiče 
a žáka o této situaci a žádat ho o podporu ze strany domácí přípravy. Je však ze strany učitele nutné jasně 
vyjádřit, co přesně učitel v domácí přípravě očekává. Učitel také o těchto žácích informuje na pedagogické 
radě. Žáci v 5. a 7. a 9. třídě jsou testováni testy srovnávacími testy Scio. 

   

Anglický jazyk 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Výuka dle učebnicové řady Playway to EnglishCJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

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

Mluvnice:
1/ Procvičování již získaných dovedností
2/ Základní pokyny
3/ Základní přídavná jména
4/ Dějová slovesa

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

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v 
průběhu výuky setkal

Aktivity, písničky a říkanky.
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Anglický jazyk 1. ročník

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

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, 
pokud má k dispozici vizuální oporu

Témata čísla
Témata barvy
Témata škola a její vybavení
Téma Ovoce
Téma Hračky
Téma dětský svět
Téma zdraví

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

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

Slovníčky, tabulky návaznosti.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace je nedílnou součástí anglického jazyka 

   

Anglický jazyk 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Výuka dle učebnicové řady Playway to EnglishCJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

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

Mluvnice:
1/ Procvičování již získaných dovedností
2/ Základní pokyny
3/ Základní přídavná jména
4/ Dějová slovesa
Výuka čtení a psaní probíhá od 2. díluCJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 

kterými se v průběhu výuky setkal
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v 
průběhu výuky setkal Mluvnice:

1/ Procvičování již získaných dovedností
2/ Základní pokyny
3/ Základní přídavná jména
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Anglický jazyk 2. ročník

4/ Dějová slovesa
Témata čísla
Témata barvy
Témata škola a její vybavení
Téma Ovoce
Téma Hračky
Téma dětský svět
Téma zdraví
Téma zelenina
Téma okolí
Téma nábytek
Téma jídlo

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

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, 
pokud má k dispozici vizuální oporu

Mluvnice:
1/ Procvičování již získaných dovedností
2/ Základní pokyny
3/ Základní přídavná jména
4/ Dějová slovesa

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

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

Témata čísla
Témata barvy
Témata škola a její vybavení
Téma Ovoce
Téma Hračky
Téma dětský svět
Téma zdraví
Téma zelenina
Téma okolí
Téma nábytek
Téma jídlo
Aktivity, písničky a říkanky.
Slovníčky, tabulky návaznosti.

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

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení

Témata čísla
Témata barvy
Témata škola a její vybavení
Téma Ovoce
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Anglický jazyk 2. ročník

Téma Hračky
Téma dětský svět
Téma zdraví
Téma zelenina
Téma okolí
Téma nábytek
Téma jídlo

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

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy

Výuka dle učebnicové řady Playway to English

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace je nedílnou součástí anglického jazyka 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Výuka anglického jazyka rozvíjí mezilidské vztahy

   

Anglický jazyk 3. ročník

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

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

Výuka dle učebnicové řady Playway to English

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

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v 
průběhu výuky setkal Slovníčky, tabulky návaznosti.

Výuka dle učebnicové řady Playway to EnglishCJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, 
pokud má k dispozici vizuální oporu Témata škola a její vybavení
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Anglický jazyk 3. ročník

Téma Ovoce
Téma Hračky
Téma dětský svět
Téma zdraví
Téma měsíce v roce
Dny v týdnu
Významné dny v životě člověka
Dům a jeho místnosti a vybavení
Mluvnice:
1/ Základní zdvořilostní fráze
2/ Přídavná jména popisující velikost,
rozměr a stáří
3/ Jednoduché otázky a odpovědi s použitím
sloves být, mít
4/ Rozkazovací způsob v běžných pokynech
5/ Jednoduché užití přítomného času
průběhového při popisu toho, co máme
na sobě
Výuka dle učebnicové řady Playway to English
Témata čísla
Slovesa
Předložky

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

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

Mluvnice:
1/ Základní zdvořilostní fráze
2/ Přídavná jména popisující velikost,
rozměr a stáří
3/ Jednoduché otázky a odpovědi s použitím
sloves být, mít
4/ Rozkazovací způsob v běžných pokynech
5/ Jednoduché užití přítomného času
průběhového při popisu toho, co máme
na sobě

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či Výuka dle učebnicové řady Playway to English
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Anglický jazyk 3. ročník

slova či slovního spojení slovního spojení Mluvnice:
1/ Základní zdvořilostní fráze
2/ Přídavná jména popisující velikost,
rozměr a stáří
3/ Jednoduché otázky a odpovědi s použitím
sloves být, mít
4/ Rozkazovací způsob v běžných pokynech
5/ Jednoduché užití přítomného času
průběhového při popisu toho, co máme
na sobě
Výuka dle učebnicové řady Playway to EnglishCJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 

vizuální předlohy
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy Slovní zásoba

Žáci si osvojí a umí používat základní
slovní zásobu v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace je nedílnou součástí anglického jazyka 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Výuka anglického jazyka rozvíjí mezilidské vztahy

   

Anglický jazyk 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

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

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Rozšíření slovní zásoby
- měšto, ulice
- širší rodina
- další součásti ovoce, zelenina, zvířata
Slovesa
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Anglický jazyk 4. ročník

Drobné věty a fráze
zvuková a grafická podoba jazyka
– fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní 
návyky, vztah
Rozšíření slovní zásoby
- měšto, ulice
- širší rodina
- další součásti ovoce, zelenina, zvířata
Slovesa
Drobné věty a fráze
mezi zvukovou a grafickou podobou slov

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

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

Mluvnice:
1/ Podstatná jména
2/ Abeceda
3/ Zájmena – osobní a přivlastňovací
4/ Číslovky 1 – 20
5/ Slovesa – být, mít
6/ Vazba there is/are
Rozšíření slovní zásoby
- měšto, ulice
- širší rodina
- další součásti ovoce, zelenina, zvířata
Slovesa
Drobné věty a fráze

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

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu

Mluvnice:
1/ Podstatná jména
2/ Abeceda
3/ Zájmena – osobní a přivlastňovací
4/ Číslovky 1 – 20
5/ Slovesa – být, mít
6/ Vazba there is/are

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů se zapojí do jednoduchých rozhovorů Rozšíření slovní zásoby
- měšto, ulice
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Anglický jazyk 4. ročník

- širší rodina
- další součásti ovoce, zelenina, zvířata
Slovesa
Drobné věty a fráze
slovní zásoba
tematických okruhů, práce se slovníkem

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

sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Rozšíření slovní zásoby
- měšto, ulice
- širší rodina
- další součásti ovoce, zelenina, zvířata
Slovesa
Drobné věty a fráze
– základní slovní zásoba v komunikačních situacích 
probíraných
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

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

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

– základní gramatické struktury a typy vět, jsou-li 
součástí
pamětně osvojeného repertoáru (jsou tolerovány 
elementární
chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

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

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům

Rozšíření slovní zásoby
- měšto, ulice
- širší rodina
- další součásti ovoce, zelenina, zvířata
Slovesa
Drobné věty a fráze
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Anglický jazyk 4. ročník

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

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Rozšíření slovní zásoby
- měšto, ulice
- širší rodina
- další součásti ovoce, zelenina, zvířata
Slovesa
Drobné věty a fráze

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

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

Rozšíření slovní zásoby
- měšto, ulice
- širší rodina
- další součásti ovoce, zelenina, zvířata
Slovesa
Drobné věty a fráze

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní osobní údaje do formuláře zvuková a grafická podoba jazyka
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace je nedílnou součástí anglického jazyka 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Výuka anglického jazyka rozvíjí mezilidské vztahy

   

Anglický jazyk 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

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

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Zvuková a grafická podoba jazyka
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

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

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

Zvuková a grafická podoba jazyka
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je Zvuková a grafická podoba jazyka
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Anglický jazyk 5. ročník

rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu)

pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a 
poděkuje

Mluvnice:
1/ Podstatná jména (jednotné a množné číslo)
2/ Zájmena (osobní, přivlastňovací,ukazovací)
3/ Číslovky základní (1 – 100)
4/ Časování sloves být a mít v přítomném čase
5/ Časování modálního slovesa moci/umět v 
přítomném čase, použití must pouze v kladné větě
6/ Přítomný čas prostý (klad, zápor,otázka)
7/ Rozkazovací způsob
8/ Hodiny
9/ Předložky
10/ Pořádek slov ve větě

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Mluvnice:
1/ Podstatná jména (jednotné a množné číslo)
2/ Zájmena (osobní, přivlastňovací,ukazovací)
3/ Číslovky základní (1 – 100)
4/ Časování sloves být a mít v přítomném čase
5/ Časování modálního slovesa moci/umět v 
přítomném čase, použití must pouze v kladné větě
6/ Přítomný čas prostý (klad, zápor,otázka)
7/ Rozkazovací způsob
8/ Hodiny
9/ Předložky
10/ Pořádek slov ve větě

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na 
jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu)

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá,sdělí své 
jméno a věk,vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na 
jednoduché otázky

Mluvnice:
1/ Podstatná jména (jednotné a množné číslo)
2/ Zájmena (osobní, přivlastňovací,ukazovací)
3/ Číslovky základní (1 – 100)
4/ Časování sloves být a mít v přítomném čase
5/ Časování modálního slovesa moci/umět v 
přítomném čase, použití must pouze v kladné větě
6/ Přítomný čas prostý (klad, zápor,otázka)
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Anglický jazyk 5. ročník

7/ Rozkazovací způsob
8/ Hodiny
9/ Předložky
10/ Pořádek slov ve větě

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

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům

Slovní zásoba
Žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů.
Práce se slovníkem
Tematické okruhy:
1/ Bydliště
2/ Nákupy
3/ Škola
4/ Volný čas
5/ Domov

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu)

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu,rozumí 
slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů 
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 
oporu)

Slovní zásoba
Žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů.
Práce se slovníkem
Tematické okruhy:
1/ Bydliště
2/ Nákupy
3/ Škola
4/ Volný čas
5/ Domov

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

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

Slovní zásoba
Žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů.
Práce se slovníkem
Tematické okruhy:
1/ Bydliště
2/ Nákupy
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Anglický jazyk 5. ročník

3/ Škola
4/ Volný čas
5/ Domov

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní osobní údaje do formuláře Slovní zásoba
Žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v 
komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů.
Práce se slovníkem
Tematické okruhy:
1/ Bydliště
2/ Nákupy
3/ Škola
4/ Volný čas
5/ Domov

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace je nedílnou součástí anglického jazyka 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Výuka anglického jazyka rozvíjí mezilidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Jsme Evropané

   

Anglický jazyk 6. ročník

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

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

POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

Zvuková a grafická podoba slova
Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

102

Anglický jazyk 6. ročník

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

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

systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovnízásoby

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

Mluvnice:
1/ Průběžné procvičování probraných gramatických 
jevů
2/ Podstatná jména (počitatelná,nepočitatelná)
3/ Zájmena (some/any)
4/ Číslovky (řadové)
5/ Datum
6/ Přítomný čas průběhový
7/ Minulý čas slovesa být, pravidelná a nepravidelná 
slovesa
8/ Budoucí čas (going to)

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

Slovní zásoba
Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující
se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím, práce se slovníkem

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

MLUVENÍ
- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích
- mluví o volném čase a dalších osvojovaných tématech
- vypráví jednoduchý příběh či událost: popíše místa a 
věci ze svého každodenního života

Tematické okruhy:
1/ Volný čas
2/ Péče o zdraví
3/ Stravovací návyky
4/ Reálie zemí příslušných jazykových oblastí
5/ Příroda a město
Hv – písničky
Př – zvířata

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

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace

Slovní zásoba
Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující
se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím, práce se slovníkem

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

Tematické okruhy:
1/ Volný čas
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Anglický jazyk 6. ročník

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

- napíše jednoduché texty týkající sejeho samotného, 
volného časua dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

2/ Péče o zdraví
3/ Stravovací návyky
4/ Reálie zemí příslušných jazykových oblastí
5/ Příroda a město
Hv – písničky
Př – zvířata

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace je nedílnou součástí anglického jazyka 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Výuka anglického jazyka rozvíjí mezilidské vztahy

   

Anglický jazyk 7. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 
témat

Zvuková a grafická podoba slova
Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk, 
intonace,ovládání pravopisu slov osvojené slovní 
zásoby

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

MLUVENÍ
- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích
- mluví o své rodině, kamarádech a dalších osvojovaných 
tématech
- vypráví jednoduchý příběh či¨událost: popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života

Mluvnice:
1/ Průběžně upevňovat a procvičovat
probrané gramatické jevy
2/ Přídavná jména (stupňování)
3/ Budoucí čas (will)
4/ Příslovce (tvorba, postavení ve větě)
5/ Předložky
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Anglický jazyk 7. ročník

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

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace

Slovní zásoba
Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím, práce se 
slovníkem

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

PSANÍ
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny a dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

Tematické okruhy:
1/ Reálie zemí příslušných jazykových oblastí
1/ Kultura a média
2/ Rodina
3/ Domov
4/ Sport
5/ Moderní technologie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace je nedílnou součástí anglického jazyka 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Výuka anglického jazyka rozvíjí mezilidské vztahy

   

Anglický jazyk 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

POSLECH S POROZUMĚNÍM
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 
témat

Zvuková a grafická podoba slova
Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace,ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby

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

- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích
- mluví o škole a dalších osvojovaných tématech
- vypráví jednoduchý příběh či událost: popíše místa a 
věci ze svého každodenního života

1/ Průběžně prohlubovat probrané gramatické jevy
2/ Minulý čas průběhový
3/ Předpřítomný čas

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

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace

Slovní zásoba
Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům
a komunikačním situacím, práce se slovníkem

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení

PSANÍ
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
školy a dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

Tematické okruhy:
1/ Bydlení
2/ Reálie zemí příslušných jazykových
oblastí
3/ Cestování
4/ Škola
5/ Pocity a nálady

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace je nedílnou součástí anglického jazyka 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Výuka anglického jazyka rozvíjí mezilidské vztahy

   

Anglický jazyk 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých POSLECH S POROZUMĚNÍM Zvuková a grafická podoba slova
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poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech, které se týkají osvojených 
tematických okruhů
CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 
témat

Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, 
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se 
týkají jeho osoby
CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se 
týkají jeho osoby
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech
CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

MLUVENÍ
- se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v 
běžných formálních i neformálních situacích
- mluví o kamarádech a dalších osvojovaných tématech
- vypráví jednoduchý příběh či událost: popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života

Mluvnice:
1/ Průběžně prohlubovat probrané gramatické jevy
2/ Gerundium
3/ Modální slovesa
4/ Podmiňovací způsob (should)
5/ Podmínková věta
6/ Trpný rod

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-
li k dispozici vizuální oporu)
CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace

Slovní zásoba
Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům
a komunikačním situacím, práce se slovníkem

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, 
která se týkají jeho osoby

PSANÍ
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného a 
dalších osvojovaných témat
- reaguje na jednoduché písemné sdělení

Tematické okruhy:
1/ Volba povolání
2/ Nákupy a móda
3/ Společnost a její problémy
4/ Reálie zemí příslušných jazykových oblastí
5/ Počasí
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace je nedílnou součástí anglického jazyka 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Výuka anglického jazyka rozvíjí mezilidské vztahy

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.3 Cizí jazyk  

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
   Povinný Povinný

   

Název předmětu Cizí jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět cizí jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jediný předmět, která má ve školním rozvrhu svůj vlastní 
speciální název - tedy například Německý jazyk, Španělský jazyk a další. V IV pak je možné si pro vyučování 
zvolit vlastní možnost výuky jazyka.  Další cizí jazyk je vyučován tak, aby logicky navazoval na výuku 
anglického a českého jazyka. Vyučovací předmět další cizí jazyk je vyučován v osmém až devátém ročníku v 
rozsahu 3 hodin týdně. Předmět další cizí jazyk přispívá ke snižování jazykových bariér v rámci Evropy a 
světa a poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků. Výuka cizího jazyka umožňuje poznávat život lidí a 
kulturní tradice a prohlubuje mezinárodní porozumění. Metody práce jsou zaměřeny na skupinové 
vyučování, dialogy, poslech, četbu, práci se slovníkem a s autentickými materiály, hry, dramatizaci a zpěv. 
Důraz je kladen na komunikaci žáků v cizím jazyce a na nácvik správné výslovnosti a porozumění. Jsou zde 
průběžně zařazována průřezová témata. Vzdělávání v německém jazyce předpokládá dosažení úrovně A1. 
Cílem předmětu německý jazyk je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na 
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Název předmětu Cizí jazyk
jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Později žáci pracují s 
autentickými texty (časopisy, obrazové a poslechové materiály), konverzují spolu cizím jazykem. V 
souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se žáci seznamují s reáliemi zahraničních 
mluvících zemí.
Volba jazyka je mezi francozským jazykem, německým jazykem, španělským jazykem a ruským jazykem. 

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

Cizí  jazyk vyučujeme od 8.  do 9. třídy v rozsahu 3 hodin týdně. Uterní hodiny jsou v měsíci září a říjnu a 
květnu a červnu nahrazeny v rozvrhu, tak aby byla splněna hodinová dotace. 

Integrace předmětů • Další cizí jazyk
Kompetence k učení:
Na úrovni předmětu německý jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány 
následující postupy: - směřujeme k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání - 
dbáme o to, aby si žák dokázal vyhledávat a třídit informace získané četbou i ve sdělovacích prostředcích, 
propojoval své poznatky získané v dalších předmětech - vedeme žáky ke kladnému vztahu k učení, ke snaze 
se zdokonalovat, dokázat zhodnotit své výsledky 
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětu německý jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány 
následující postupy: - dbáme o porozumění jednoduchému sdělení v německém jazyce, různým typům 
textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest a jiných informačních a komunikačních 
prostředků - podporujeme u žáků schopnost správně zformulovat jednoduché myšlenky, vyjadřovat se 
výstižně, souvisle a vhodně vzhledem k dané situaci, a to v písemném i ústním projevu - vedeme žáky k 
využívání cizího jazyka jako základního komunikačního prostředku v cizojazyčném prostředí - dbáme o to, 
aby si žáci uvědomovali nezbytnost aktivní znalosti cizího jazyka pro osobní život 

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

Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu německý jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány 
následující postupy: - vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem - 
požadujeme od žáků zodpovědný přístup k plnění všech zadaných úkolů - pomáháme jim využít získané 
vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

Způsob hodnocení žáků Učitelé si stanoví roční plán k 28. 9. Tento plán stanoví jednotlivé měsíční učební aktivity. Stanoví učebnici a 
další pomůcky. Učitel stanoví v plánu slovní zásobu, větnou zásobu, gramatické dovednosti. Možnosti čtení, 
psaní a konverzace v měsíčním plánu. Tyto plány následně učitel sleduje a hodnotí - pomocí testů, 
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pozorování, dalších hodnotících aktivit a tyto hodnocení převážně slovního charakteru jsou zapisovány 
jednou měsíčně do Edupage.Učitel má povinnost pokud žák prospívá průměrně informovat rodiče o této 
situaci a následně pedagogickou radu. Učitelé převádějí svoje hodnocení v pololetí a na konci školního roku 
do známky dle klasifikačního řádu. jednou měsíčně k 28. rodiče zapíší do Edupage hodnocení. 

   

Cizí jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

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

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

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

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

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji
používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů- práce se slovníkem

DCJ-9-2-02 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 podobné 
otázky pokládá

Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji
používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů- práce se slovníkem

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho se zapojí do jednoduchých rozhovorů Slovní zásoba:
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samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji
používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů- práce se slovníkem

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

Tematické okruhy:
- škola
- zvířata
- kalendářní rok
- počasí
- příroda
- dopravní prostředky
- obec

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

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům

Tematické okruhy:
- škola
- zvířata
- kalendářní rok
- počasí
- příroda
- dopravní prostředky
- obec

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 
má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci

Tematické okruhy:
- škola
- zvířata
- kalendářní rok
- počasí
- příroda
- dopravní prostředky
- obec

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

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Gramatické struktury:
- průběžné opakování gramatických struktur
- časování nepravidelných sloves
- množné číslo
- 4. pád podstatných jmen

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

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 

Gramatické struktury:
- průběžné opakování gramatických struktur
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osvojovaných témat témat - časování nepravidelných sloves
- množné číslo
- 4. pád podstatných jmen

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Gramatické struktury:
- průběžné opakování gramatických struktur
- časování nepravidelných sloves
- množné číslo
- 4. pád podstatných jmen

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Výuka cizího jazyka - probíhá v rámci výuky cizího jazyka v rámci EU
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Další cizí jazyk rozvíjí schopnost komunikace 

   

Cizí jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího 
jazyka

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

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

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

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a 
poděkování

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
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DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat

- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

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

sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí jinpoužívat v 
komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů práce se slovníkem

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

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá

Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí jinpoužívat v 
komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů práce se slovníkem

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů se zapojí do jednoduchých rozhovorů Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí jinpoužívat v 
komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů práce se slovníkem

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

Tematické okruhy:
- reálie německy mluvících zemí
- domov
- lidské tělo
- nákupy
- zdraví
- oblékání
- povolání

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a 
poděkování
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými 
se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům

Tematické okruhy:
- reálie německy mluvících zemí
- domov
- lidské tělo
- nákupy
- zdraví
- oblékání
- povolání

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 
má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 

Tematické okruhy:
- reálie německy mluvících zemí



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

113

Cizí jazyk 9. ročník

vyhledá v něm požadovanou informaci požadovanou informaci - domov
- lidské tělo
- nákupy
- zdraví
- oblékání
- povolání

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Gramatické struktury:
- průběžné opakování gramatických struktur
- nepravidelná slovesa
- předložky se 3. a 4. pádem

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

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat

Gramatické struktury:
- průběžné opakování gramatických struktur
- nepravidelná slovesa
- předložky se 3. a 4. pádem

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Gramatické struktury:
- průběžné opakování gramatických struktur
- nepravidelná slovesa
- předložky se 3. a 4. pádem

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a 
poděkování

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí jinpoužívat v 
komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů práce se slovníkem

DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými 
se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu)

Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí jinpoužívat v 
komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů práce se slovníkem

DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a 
nesouhlas

pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí jinpoužívat v 
komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů práce se slovníkem

DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk sdělí své jméno a věk Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí jinpoužívat v 
komunikačních situacích
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probíraných tematických okruhů práce se slovníkem
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, 
která se týkají jeho osoby

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají 
jeho osoby

Gramatické struktury:
- průběžné opakování gramatických struktur
- nepravidelná slovesa
- předložky se 3. a 4. pádem

rozumí jednoduchým pokynům učitele rozumí jednoduchým pokynům učitele Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí jinpoužívat v 
komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů práce se slovníkem

rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 
údajů (zejména jména a věku)

rozumí otázkám, které se týkají základních osobních 
údajů

Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí jinpoužívat v 
komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů práce se slovníkem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Výuka cizího jazyka - probíhá v rámci výuky cizího jazyka v rámci EU, v rámci schopnosti se domluvit
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Výuka cizího jazyka - probíhá v rámci výuky cizího jazyka v rámci EU
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Další cizí jazyk rozvíjí schopnost komunikace 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.4 Matematika  

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

Celkem

5 5 5 5 5 4 4 4 4 41
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný
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Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast matematika je jedním z hlavních důrazů naší školy a předmětem, ve kterém naše výuka 

se odlišuje od běžného způsobu výuky na základních školách. Naše matematika vychází z konstruktivistické 
matematiky. Preferovaným systémem konstruktivistického přístupu je na 1. stupni především Montessori 
systém, Montessori pomůcky a propojené ze systémem Hajného matematiky. Především v 1. a 2. třídě je 
výuka matematiky názorná a co nejvíc tvořená využíváním pomůcek. Systém zdůrazňuje důležitost rozvoje 
kompetencí (akce a praxe) i konceptuálního rozvoje (teorie) matematiky. Další zdroj naší práce je systém 
výuky Montessori matematiky a to především pomůcky a jejich využití v individuální a skupinové práci. 
Každý z našich učitelů absolvuje v prvním roce spolupráce se školou vzdělávání v oboru práce Hejného 
metody a Montessori výcvik. Našim cílem je vytvořit na prvním i druhém stupni z matematiky oblíbenou 
činnost a rozvinout logické uvažování žáků tak, aby žáci objevovali matematiku samostatně a s radostí. 
Vedeme žáky od konkrétního k abstraktnímu, což v případě matematiky znamená, že celý první stupeň jsou 
matematické symboly znázorňovány a spojovány s prací běžného života. Za důležité považujeme, aby naši 
žáci byli nejen schopni nacházet správná řešení, ale také rozumět a vysvětlit, proč je řešení správné. 

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

Vyučování v matematice v Teen projektu (6. - 7. třída)  probíhá v rozsahu  obvykle 5 hodin týdně dle 
ročníku. Matematika je rozdělena do 4 hodin přímé výuky ve škole a jedné hodiny online v rámci online 
distančního a kombinovaného vzdělávání - v rozvrhu DMonline x na rozdíl od nepovinné matematiky Mon.  
Výstupy na druhém stupni jsou formulované, jako výstupy 9. třídy, ale v každém ročníku od 6. třídy výstupy 
jsou hodnoceny na základně ročního plánu práce ve stejném obsahu, ale různé míře znalostí, odpovídající 
navazování ročníků jednoho na druhý.

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Mezipředmětové vztahy • Matematika on line

Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Kompetence pracovní:

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

Kompetence digitální:
Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

V rámci Teen programu - 6. - 9. třídy a Kombinovaného vzdělávání probíhá výuka matematiky v distační 
online formě. Tato distanční forma je upřednostněná, především pro snížení počtu žáků při výuce a pro 
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větší soustředění v předmětu. 

Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí vždy průběžným slovního hodnocením. V 1. - 9. třídě probíhá slovní hodnocení i na 
pololetním a závěrečném vysvědčení. V 7. - 9. třídě se hodnotí v pololetním a závěrečném vysvědčení 
známkami. Průběžné hodnocení je možné hodnotit procenty, body, grafy a slovně, pozorováním. Tyto 
průběžná hodnocení jsou průběžně zaznamenávány v Edupage. Hodnocení z matematiky je jednou 
měsíčně zaznamenáváno do Edupage a to minimálně. Podkladem pro hodnocení jsou testy, projekty, 
matematické úlohy a další způsoby testování a pozorování. Minimálně jeden záznam za měsíc bude zapsán 
do 28. běžného měsíce. Hodnocení sleduje prlůběžně vývoj učení žáka podle ročního plánu výuky. V 
matematice je možné, aby si žák sestavil s učitelem vlastní plán výuky, který může být odlišný do určité 
míry od plánu celé třídy. Tento plán musí být písemně a v celkovém výsledku ukončení aktivit plánu a 
výstupů ŠVP musí být naplněny. Pokud žák vykonává průběrné výsledky v matematice je povinností učitele 
informovat žáka a rodiče v Edupage a to každý měsíc z pololetí a informovat o této situaci na pedagogické 
radě. Průběžně probíhá také sebehodnocneí žáka , sebehodnocení probíhá především 2 x ročně osobní 
setkání v rámci tripartitních žákovských-učitelských a  rodičovských schůzek, na sestaveném 
sebehodnocení, které s žákem připraví společně učitel, které probíhají ve čtvrletí. Hodnocení učitele je 
osobní zaznamenené do Edupage. učitel nikdy veřejně neprezntuje výsledky žáků z testů atd. nevytváří 
škálu hodnocení mezi žáky.  Učitel si v rámci podkladů pro hodnocení uchovává písemné práce, písemné 
zápisy z pozorování či Scio testy a další možné podklady v elektronické či listinné formě. V 3. 5. a 7. třídě 
probíhá také testování Scio. 
Hodnocení matematiky , o které informuje učitel matematiky v textu vysvědčení.  Podud není učitel třídním 
učitelem vkládá pololetní hodnocení do 15. ledna či 15. června a zveřejńuje pro rodiče i žáky. 
K součásti hodnocení v českém jazyce patří také fotoinformace v rámci skupiny Heřmánek Praha - 
Facebooková uzavřená skupina školy. Tyto informace poskytuje učitel českého jazyka týdně - tedy 4 x 
měsíčně. Toto hodnocení je vygerenerováno od 1. do 9. třídy vždy ve čtvrletní a skrze Edupage zasláno 
rodičům (neplatí pro individuální vzdělávání).

   

Matematika 1. ročník

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

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

Seznamování se s násobením pomocí dělení na 
skupiny se stejným počtem prvků.

M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory 
prvků podle daných kritérií v oboru do 20

Určování poloviny, třetiny, čtvrtiny.

Pojmenování a zápis zlomku.
Zápis a čtení čísel a příkladů.

zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, 
vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu

Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických 
a vzdělávacích oblastí.

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

Porovnávání - větší, menší a rovná se.

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, 
numerace do 100

Určování stejných částí.

M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a 
umí je zapsat

Porovnávání množství peněz

Porovnávání a odhad
Základní vztahy a závislosti do 20 (počet, číslo, a 
závislost)
Určování desítek a jednotek

umí rozklad čísel v oboru do 20

Žák má vhled do různých reprezentací čísel do 100, 
porovnává čísla.

Písemné sčítání dvojciferných čísel bez přechodu 
desítky na základě rozdělení čísla na desítky a jednotky
Krokování a pohyb po číselné ose.M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 

číselné ose
Žák rozumí číselné ose, sestrojí číselnou osu v oboru 
přirozených čísel, intuitivně zakreslí celé záporné číslo, 
orientuje se ve stovkové tabulce, chápe pojmy vpravo, 
vlevo, před za a mezi.

Číselná osa do 100, stovková tabulka

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

Aditivní zákon

Počítání po 2, po 5, po 10M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20

Žák používá aditivní řadu také v kontextu různých 
prostředí.

Počítání do 20 s přechodem desítky, sčítání tří sčítanců
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M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

Počítání peněz pomoci 2, 5 a 10 Kč

Určování délky, objemu a hmotnosti
Používání kalkulačky pro sčítání a odčítání

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 20

Žák řeší úlohy a tvoří analogické úlohy, má zkušenosti s 
jednoduchou kombinatorikou situací, má zkušenost s 
jevem náhody.

Orientace v prostoru, nacházení chybějícího sčítance, 
dopočítávání
Hodiny a jejich používání
Orientace v čase - určování celých hodin, půlhodin, 
čtvrthodin
Seznámení se s analogovými hodinami

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

Žák dokáže číst a nastavit celé hodiny, orientuje se v 
zobrazení času na analogových a digitálních hodinách, 
uvědomuje si plynutí času v souvislosti s měřením délky 
trvání určité aktivity, zná strukturu týdne, má představu 
věku.

Zkoumání plynutí času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

Zkoumání plynutí času

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů 
a s využitím pomůcek

Nestandartní úlohy, řetězený řešitelský postup, 
pozorování náhody, seznámení se s kombinatorikou

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

Žák eviduje statické i dynamické situace pomocí ikon, 
slov, šipek a tabulek, dokáže interpretovat 
zaznamenané údaje.

Základní vztahy a závislosti do 20 (počet, číslo, a 
závislost)

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

Práce s informací - uspořádání údajů do tabulky a 
sloupcového grafu

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a 
posloupnosti čísel v oboru do 20

Porozumění a interpretace tabulky a sloupcového 
grafu

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

Žák doplní tabulku použije ji i jako nástroj organizace 
souboru objektů, orientuje se v sloupcovém grafu a 
známých schématech,

Nestandartní úlohy, řetězený řešitelský postup, 
pozorování náhody, seznámení se s kombinatorikou

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

Geometrie v rovině: trojúhelník, čtverec, obdélník a 
šestiúhelník

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické 
tvary a umí je graficky znázornit

Žák vyjádří slovně jednoduchou prostorovou situaci, 
vytvoří a přestaví krychlovou stavbu podle plánu a 
zaznamená těleso v plánu, rozezná tvar čtverce, 
trojúhelníku, obdélníku a kruhu, krychle, válce, koulí, 
jehlanu a nachází v realitě jejich reprezentaci, 

Geometrie v prostoru: jehlan, krychle, válec a koule
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M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, 
jak se označují

vyparketuje daný obdélník. Záznam plánů stavby a její proměny, stavění podle 
plánu

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

Určování délky, objemu a hmotnosti

M-3-3-02p používá pravítko

Žák určuje delší a kratší z vybraných útvarů, dokáže 
porovnávat délku na základě odhadu i měření.

Porovnávání a odhad
Třídění a klasifikace
Určování posloupnosti a vzorů
Doplňování a vytváření posloupnosti
Souměrnost

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

Žák rozezná souměrné útvary v rovině, dokáže 
domodelovat souměrný útvar dle předlohy.

Zdvojování a párování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopnosti poznávání v oboru matematika, je jedním z oborů schopnosti poznávání a učení 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematika přispívá k rozvoje schopnosti v řešení problémů a rozhodování i v sociálních oblastech 

   

Matematika 2. ročník

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

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

Sčítání 3 sčítanců

M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory 
prvků podle daných kritérií v oboru do 20

Žák rozlišuje počítání v číselném oboru do 100, sčítá a 
odčítá v oboru do 100 i s přechodem 10, počítá po 
desítkách a po stovkách do 1 000, získává porozumění 
pro násobení jednomístným číslem v různých 
kontextech sémantických i strukturálních.

Sčítání a odčítání dvouciferných čísel bez přechodu 
přes desítku, sčítání a odčítání 2-ciferných čísel s 
přechodem desítky.
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Násobení jako opakované sčítání
Základní vztahy násobení čísly 0-10
Zavedení pojmů činitel a součin
Propojení sčítání a násobení
Dělení jako opakované odčítání
Počítání po 2, po 3, po 5, po 10 a po 100
Sudá a lichá čísla
Matematizace reálné situace a sémantizace číselné 
řady

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

Základní vztahy a závislosti při sčítání a odčítání do 100

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, 
numerace do 100

Pojmenování a zápis čísel do 100

Řád čísel do 100
Porovnávání čísel do 100
Pojmenování, zápis, grafické znázornění a porovnávání 
zlomků
Určování délky, objemu, hmotnosti a teploty
Určování času na analogových a digitálních hodinách

M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a 
umí je zapsat

Žák se orientuje v zápisu a čtení desítkové soustavy do 1 
000, chápe rovnost a nerovnost i různých sémantických 
kontextech (např. délka, obsah, čas, peníze), rozumí 
pojmům polovina, čtvrtina, osmina, třetina, šestina, 
pětina a umí je graficky znázornit i zapsat.

Časové intervaly
Řadová čísla do 100
Určování části celku od poloviny do osminy

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

Žák porovnává čísla a užívá stovkovou tabulku jak na 
modelování stavu, tak i na změny nebo porovnávání.

Počítání po 2, po 3, po 5, po 10 a po 100
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

Násobení jako opakované sčítání

Základní vztahy násobení čísly 0-10
Zavedení pojmů činitel a součin
Propojení sčítání a násobení
Dělení jako opakované odčítání

M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20

Žák násobí formou opakovaného sčítání, dělí v oboru 
probraných násobilek, dělí na části, dělí po částech

Počítání po 2, po 3, po 5, po 10 a po 100
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M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

Platidla - seznámení se s českými i zahraničními 
platidly
Vytváření stejné finanční částky pomocí různých 
platidel
Slovní úlohy o penězích
Zápis příkladů
Hledání chybějícího čísla pomocí inverzní početní 
operace

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 20

Žák umí řešit úlohy na násobení a dělení v oboru 
násobilek, umí tvořit analogické úlohy, řeší a vytváří 
slovní úlohy se 2 různými početními úkony, rozumí 
kombinatorickému kontextu násobení

Používání kalkulačky pro početní operace, popř. 
matematických počítačových SW

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

Určování délky, objemu, hmotnosti a teploty

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

Určování času na analogových a digitálních hodinách

Časové intervaly
Převod jednotek času

M-3-3-02p používá pravítko

Žák umí číst minuty, má představivost o plynutí času a 
5-ti minutovém intervale, určuje čas na analogových i 
digitálních hodinách, orientuje se v kalendáři - den, 
měsíc, rok, zná vztahy mezi jednotkami času, pozná 
základní jednotky délky, hmotnosti a objemu

Kalendář a roční období, části měsíce
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

Závislost, vztahy a práce s daty

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů 
a s využitím pomůcek

Kvalifikace a třídění, určování, doplňování a vytváření 
posloupnosti a vzorů

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

Žák umí evidovat jednoduché statické a dynamické 
situace pomocí ikon, slov, šipek, tabulky a grafu

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

Nestandartní aplikační úlohy a jejich problémy

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a 
posloupnosti čísel v oboru do 20

Shromažďování a třídění dat

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

Žák umí doplnit tabulku a použít jí jako nástroj 
organizace souboru objektů či dat, orientuje se v 
schématech a základních grafech

Zpracování údajů pomocí sloupcového grafu, tabulky 
či jiného grafického zápisu a jejich interpretace



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

122

Matematika 2. ročník

Nestandartní úlohy, řetězený řešitelský postup, 
evidence náhody, seznámení se s kombinatorikou

matematiky

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

Geometrie v rovině - mnohoúhelníky, čtyřúhelníky, 
kruh, trojúhelníky a jejích vlastnosti, seznámení se s 
obsahem

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické 
tvary a umí je graficky znázornit

Záznam plánu stavby a jejich proměny, stavění podle 
plánu

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, 
jak se označují

Žák umí pracovat s krychlovými tělesy, orientuje se ve 
2D, ve čtverečkovaném papíru a využívá jej, získává 
zkušenosti se základními rovinnými útvary, umí vytvořit 
síť krychle a komunikovat o vztahu krychle a její síti.
rozlišuje pravý úhel, ostrý a tupý úhel

Orientace v terénu, pokrývání povrchu zadanými tvary

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

Určování délky, objemu, hmotnosti a teploty

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

Určování času na analogových a digitálních hodinách

M-3-3-02p používá pravítko

Žák se intuitivně orientuje v jednotkách délky (1cm, 
1m), objemu (1l), váhy (1kg), má intuitivní představu 
měření, porovnává velikost útvar, měří a odhaduje 
délku tvarů.

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

Geometrie v rovině a v prostoru

M-3-3-02p používá pravítko Souměrnost
Geometrie v rovině - mnohoúhelníky, čtyřúhelníky, 
kruh, trojúhelníky a jejích vlastnosti, seznámení se s 
obsahem
Geometrie v prostoru - krychle a koule, krychlové 
stavby a jejich vlastnosti

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

Žák určuje souměrné útvary v rovině, dokáže 
domodelovat souměrný útvar dle zadání.

Rýsování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Spolupráce žáků ve třídě se vyvíjí a rozvíjí a také se rozvíjí kompetence k řešení problémů. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Matematika rozvíjí poznání žáků. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Matematika rozvíjí schopnost řešení problémů a rozhodovacích dovedností. 
   

Matematika 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Základní vztahy a závislosti při sčítaní a odčítání do 1 
000.
Písemné sčítání a odčítání 3 a 4-ciferných čísel s 
přechodem přes 10 a 100.
Písemné sčítání a odčítání.
Počítání se závorkami.
Písemné násobení vícemístných čísel pomocí tabulky 
(indické násobení).
Dělení vícemístných čísel jednomístných bez 
přeskupování, dělení se zbytkem.

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

Žák se orientuje v zápisu desítkové soustavy do 1 000 
000 a rozumí vztahu rovnosti a nerovnosti v tomto 
oboru, sčítá a odčítá v oboru do 1 000, umí násobit 
vícemístná čísla jednomístným, aritmetické operace i 
vztahy mezi čísly poznává v různých jazycích, různých 
kontextech sémantických i strukturálních, užívá závorky.

Zaokrouhlování na 10, 100 a 1 000.
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

Základní vztahy a závislosti při sčítaní a odčítání do 1 
000.

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

Příklady s penězi

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

Žák chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických 
kontextech (např. délka obsah čas a peníze).

Orientace v časovém harmonogramu

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

Základní vztahy a závislosti při sčítaní a odčítání do 1 
000.

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

Žák porovnává čísla a užívá číselnou osu do 1 000 jak na 
modelování adresy, stavu, tak změny v porovnání, 
porovnává trojciferná čísla pomocí číselné osy i Zaokrouhlování na 10, 100 a 1 000.
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číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

samostatně na základě desítkového rozkladu.

Vztahy a závislosti v násobení a dělení 0-9.
Písemné násobení vícemístných čísel pomocí tabulky 
(indické násobení).

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

Žák se dobře orientuje v situacích s násobením a 
dělením, umí násobit vícemístná čísla jednomístným a 
dělit trojmístné číslo jednomístným, dělí v oboru 
probraných násobilek, dělí na části i po částech. Seznámení se s průměrem.

Vztahy a závislosti v násobení a dělení 0-9.
Dělení vícemístných čísel jednomístných bez 
přeskupování, dělení se zbytkem.
Seznámení se s průměrem.

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

Žák umí řešit slovní úlohy na násobení a dělení v oboru 
násobilek (i s antisignálem) i slovní úlohy se dvěma 
různými početními výkony, umí tvořit analogické úlohy, 
rozumí kombinatorickému kontextu násobení, buduje 
řešitelské strategie - řetězení od konce, vyčerpání všech 
možností, rozklad na podúlohy. Řešení slovních úloh s neznámou, zápis rovností, zápis 

pomocí schémata.
Určování času s přesností na minuty na analogových i 
digitálních hodinách.
Určování hodin - dopoledne a odpoledne, určování 
časových intervalů, letopočty.

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

Žák se orientuje v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času. Žák si prohlubuje znalosti o měření času, 
užívá ciferník i jako situaci, je seznámen s letopočty.

Orientace v časovém harmonogramu
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

Příklady s penězi

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

Orientace v časovém harmonogramu

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

Záznam plánu stavby a její proměny, stavění podle 
plánu.

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů 
a s využitím pomůcek

Nestandardní úlohy, krokování, zobecňování.

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s 
drobnými mincemi

Žák popisuje jednoduché závislosti života, umí evidovat 
složitější statické i dynamické situace pomocí ikon, slov, 
šipek, tabulky a grafů. Umí z náhodných jevů tvořit 
statický soubor, pracuje s daty, eviduje je tabulkou i 
grafem, organizuje soubor dat, nabývá vhledu do 
statického souboru, vytváří (ne)orientovaný graf, 
grupuje.
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M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

Základní vztahy a závislosti při sčítaní a odčítání do 1 
000.

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů 
a s využitím pomůcek

Zaokrouhlování na 10, 100 a 1 000.

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

Seznámení se s histogramem a vývojovým diagramem

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s 
drobnými mincemi

Žák doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel, 
používá tabulku jako nástroj organizace souboru 
objektů do 1 000, pozná některé obecné jevy z 
kombinatoriky, pravděpodobnosti, statistiky, z 
pravidelností a závislostí.

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

Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě 
jejich reprezentaci.

Geometrie v rovině - obsah útvarů čtvercové sítě, 
rovnoramenné trojúhelníky, kružnice a kruh, 
pravidelný šestiúhelník, úhlopříčky a jejich vlastnosti.

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

Měření a počítání délky, obvodu, obsahu, objemu, 
hmotnosti a teploty

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

Nestandardní úlohy, krokování, zobecňování.

M-3-3-02p používá pravítko

Žák porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky, rozezná jednotky délky (mm, cm, dm, m), 
objemu (ml,l), váhy (g, kg) a intuitivně se orientuje v 
dalších odvozených jednotkách, měří a porovnává 
velikost útvarů, odhaduje a určuje délku a objem tvarů.

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

Žák určuje souměrné útvary v rovině, dokáže modelovat 
souměrný útvar dle zadání, rozezná a modeluje 
jednoduché souměrné útvary v rovině, určuje rovinnou 
souměrnost, seznámil se se shodnými zobrazeními v 
rovině.

Shodná zobrazení v rovině.

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

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.

Čtení, zápis a grafické znázornění zlomků a smíšených 
čísel.

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

Žák rozumí pojmům polovina, třetina, čtvrtina, pětina, 
šestina, osmina a dalším jako příslušné části celku, umí 
je graficky znázornit i matematicky zapsat, s oporou 
pomůcky porovnává zlomky, sčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem, získává vhled do vztahů rozšiřování a 
krácení zlomků. Porovnávání zlomků.

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické 
tvary a umí je graficky znázornit

Žák umí pracovat s krychlovými tělesy ve třech různých 
jazycích, pozná kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel, kouli 
a jejich vlastnosti, zná pojmy vrchol, hrana stěna.

Geometrie v prostoru - obsahy, obvody, části 
krychlových těles, kvádr, válec, koule, jejich sítě a 
vlastnosti.

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické Žák pozná různé trojúhelníky a čtyřúhelníky (i Geometrie v rovině - obsah útvarů čtvercové sítě, 
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tvary a umí je graficky znázornit rovnoramenné trojúhelníky, kružnice a kruh, 
pravidelný šestiúhelník, úhlopříčky a jejich vlastnosti.

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, 
jak se označují

Určování úhlů - ostrý, pravý, tupý.

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

nekonvexní), kružnici, zná pojmy úhel, úhlopříčka, střed, 
obvod, obsah, určuje ostrý, tupý a pravý úhel, umí 
narýsovat rovinné útvary, seznamuje se s relací kolmost 
a rovnoběžnost ve 2D a 3D (modeluje), využívá 
čtverečkovaného papíru, jazyka šipek k propedeutice 
souřadnic v 2D.

Kolmice, rovnoběžky, různoběžky a průsečík.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Schopnost rozvoje kooperace a kompetencí v matematice, trénuje rozvoje koorperace a kompetencí v sociální a osobnostní výchově. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopnosti poznání zákonitostí matematiky rozvíjí schopnost dalšího poznávání. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Schopnost řešení problémů, která se rozvíjí v matematice rozvíjí schopnosti obecného řešení problémů a rozhodovacích schopností. 

   

Matematika 4. ročník

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

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

Sčítání a odčítání celých čísel a desetinných čísel.

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

Odhadování sumy nebo rozdílu.

M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i 
na číselné ose, numerace do 1000

Sčítání a odčítání vícemístných čísel.

M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně 
dvouciferná čísla

Dělitelnost.

M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 

Žák počítá (sčítá, odčítá, násobí, porovnává a 
zaokrouhluje) v číselném oboru do 1 000 000. Využívá 
početní operace k modelování sémantických situací. 
Nabývá zkušenosti s pojmem parametr.

Zápis a čtení čísel přes milión, zaokrouhlování.
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10 do 100
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel
M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s 
využitím ve slovních úlohách
používá kalkulátor
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

Odhadování sumy nebo rozdílu.

Sčítání a odčítání vícemístných čísel.
Dělitelnost.
Rovnice - zápis, řešení rovnice s 1 neznámou.

M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a 
dělení v oboru do 100

Žák buduje procept vícemístných přirozených čísel a 
operací s nimi, dělí dvoumístným číslem (se zbytkem), 
má vytvořenou představu záporného čísla jako adresy, 
umí účelně propojovat písemné i pamětné počítání (i s 
použitím kalkulačky), seznamuje se s jazykem písmen.

Největší společný násobek.
Vzory, posloupnosti a sekvence - rozšiřování a 
doplňování, navrhování vlastních.

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

Žák provádí složitější operace na číselné ose 
(zahušťování, zvětšování, zmenšování, fragmentace, 
změna měřítka, nabývá zkušeností relací na zlomcích a 
operací se zlomky).

Celá čísla a zlomky, smíšená čísla.

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

Rovnice - zápis, řešení rovnice s 1 neznámou.

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s 
využitím ve slovních úlohách
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel
M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

Příklady s penězi - sčítání, odčítání a násobení.

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

Žák řeší slovní úlohy (i dynamické) včetně úloh s 
antisignálem, umí tvořit analogické úlohy, rozumí 
kombinatorickému pojetí násobení.

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 

Žák umí řešit vizualizované úlohy se zlomky, zapisuje 
zlomky formou matematického i slovního zápisu.

Celá čísla a zlomky, smíšená čísla.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

128

Matematika 4. ročník

formě zlomku
M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla Celá čísla a zlomky, smíšená čísla.
M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

Sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel.

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

Žák umí sčítat a odčítat zlomky se stejným 
jmenovatelem, pomocí vizualizace dokáže zlomky 
porovnávat, 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, chápe záporné číslo v 
kontextu číselné osy a početných operací, dokáže ho na 
číselné ose vyznačit.

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Shromažďování informací pomocí dotazníku a jeho 
zpracování.

M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, 
pojmy apod.) podle návodu
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy
M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

Kombinatorika, statistika, zdůvodňování.

používá kalkulátor

Žák používá tabulky a grafy k modelování a řešení 
různých situací, tvoří obdobné úlohy, pracuje s daty: 
umí z náhodných jevů tvořit statický soubor. Eviduje 
soubor dat a organizuje je tabulkou i grafem, nabývá 
vhled do statistického souboru.

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky
M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, 
jejichž řešení nemusí být závislé na matematických 
postupech
používá kalkulátor

Žák si rozvíjí algoritmické myšlení (program a 
podprogram), rozumí jednoduchým kombinatorickým a 
pravděpodobnostním situacím.

Kombinatorika, statistika, zdůvodňování.
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M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce
M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní 
rovinné útvary
M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením 
délek jeho stran
pozná základní tělesa

Žák rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary 
(např. úhel, nekonvexní mnohoúhelník) a tělesy i v 
prostředí čtverečkovaného papíru, umí sestrojit 2D i 3D 
útvary daných vlastností (jednoduché konstrukce), 
aktivně používá některé geometrické jazyky.

Mnohoúhelníky, určování obsahu a obvodu 
mnohoúhelníků.

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

Určování délky, hmotnosti, objemu a teploty s 
přesností na desetiny.

M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky Rýsování a pojmy - bod, úsečka, přímky a polopřímky
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice Konstrukce kolmice a rovnoběžek pomocí trojúhelníku 

s ryskou.
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice (mdú) Vzájemná poloha bodu a úsečky, přímky, polopřímky. 

Vzájemná poloha 2 přímek.
provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti 
a času

Žák získává zkušenosti s měřením v geometrii včetně 
některých odvozených jednotek, pozná různé 
jednoduché mnohoúhelníky, rozvíjí si představy o 
kolmosti, rovnoběžnosti, shodnosti, podobnosti, 
posunutí, otočení, seznamuje se s relací kolmosti jejich 
konstrukcí a rovnoběžnost ve 2D i 3D (modeluje).

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

Žák si vytváří představy o obvodu, obsahu a objemu 
prostřednictvím čtvercové sítě, prohlubuje své 
zkušenosti s analýzou a syntézou skupiny rovinných 
útvarů, uvědoměle pracuje se základními jednotkami.

Mnohoúhelníky, určování obsahu a obvodu 
mnohoúhelníků.

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

Shodnost a symetrie.

M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru

Žák si rozvíjí představy o středové i osové souměrnosti, 
využívá čtverečkovaného papíru, jazyka šipek k 
propedeutice souřadnic v 2D.

Souřadnice.
Vzory, posloupnosti a sekvence - rozšiřování a 
doplňování, navrhování vlastních.

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

Žák ovládá některé řešitelské strategie jako: pokus - 
omyl, řetězení, od konce, vyčerpání všech možností, 
rozklad na podúlohy, simplifikace, objevuje zákonitost 
jako cestu k urychlení řešení úlohy.

Kombinatorika, statistika, zdůvodňování.

určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky 
času v běžných situacích

Žák určuje čas s přesností na minuty, převádí jednotky 
času, řeší úlohy s časovými intervaly.

Určování času s přesností na minuty, slovní úlohy s 
časovými intervaly.
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Při výuce matematiky probíhají schopnosti kooperace a schopnost kompetentnosti ve znalostech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
V matematice se rozvíjí v schopnost rozvoje poznávání a jeho dovednosti. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti jsou v matematice rozvíjeny. 

   

Matematika 5. ročník

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

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

Sčítání a odčítání celých a desetinných čísel.

M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i 
na číselné ose, numerace do 1000

Sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel se stejným 
a různým jmenovatelem.

M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně 
dvouciferná čísla

Násobení a dělení celých čísel, desetinných čísel a 
zlomků.

M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 
10 do 100

Rovnice - zápis a řešení rovnic s jednou i vícenásobnou 
neznámou.

M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a 
dělení v oboru do 100

Žák počítá v číselném oboru přes 1 000 000. Umí řešit 
jednoduché úlohy s parametrem a zobecňovat získaná 
poznání.

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

Sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel se stejným 
a různým jmenovatelem.

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

Násobení a dělení celých čísel, desetinných čísel a 
zlomků.

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 

Žák počítá v některých jiných číselných soustavách 
(souvislost mezi písemnými algoritmy). Řeší jednoduché 
rovnice a soustavy rovnic, přičemž využívá i jazyk 
písmen. Umí pomocí modelů řešit úlohy se závorkami v 
oboru celých čísel. Dělí dvoumístným číslem (se Konečná a periodická čísla.
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celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose

Prvočísla.uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

zbytkem). Umí také účelně propojovat písemné i 
pamětné počítání (i s použitím kalkulačky).

Rovnice - zápis a řešení rovnic s jednou i vícenásobnou 
neznámou.

M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i 
na číselné ose, numerace do 1000

Sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel se stejným 
a různým jmenovatelem.

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s 
využitím ve slovních úlohách

Odhadování součtu a rozdílu.

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla Konečná a periodická čísla.
M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy Prvočísla.
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

Porovnávání, seřazení zlomků a smíšených čísel.

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

Žák provádí číselné operace na číselné ose (zahušťování, 
zvětšování, zmenšování, fragmentace, změna měřítka). 
Provádí operace se zlomky. Rozumí číslu se dvěma 
desetinnými místy v některých sémantických 
kontextech a umí s nimi pracovat.

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

Řady.

M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a 
dělení v oboru do 100

Odhadování součtu a rozdílu.

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s 
využitím ve slovních úlohách

Největší společní dělitel.

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

Rovnice - zápis a řešení rovnic s jednou i vícenásobnou 
neznámou.

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla
M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

Vennův diagram.

používá kalkulátor

Žák řeší slovní úlohy (i dynamické) včetně úloh s 
antisignálem. Umí tvořit analogické úlohy. Buduje 
řešitelské strategie založené na použití simplifikace, 
izomorfizmu, zobecnění a substituce.
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M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

Sčítání a odčítání celých a desetinných čísel.

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s 
využitím ve slovních úlohách

Sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel se stejným 
a různým jmenovatelem.

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

Násobení a dělení celých čísel, desetinných čísel a 
zlomků.

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

Porovnávání, seřazení zlomků a smíšených čísel.

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

Žák umí řešit jednoduché úlohy se zlomky, desetinnými 
čísly a procenty.

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

Rovnice - zápis a řešení rovnic s jednou i vícenásobnou 
neznámou.

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Sběr, zpracování a analýza informací.
M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, 
pojmy apod.) podle návodu

Žák vyhledává, sbírá a třídí data. Vytváří projekty 
orientované ke statistice (sběr dat a jejich základní 
zpracování).
V některých situacích umí použít písmeno ve funkci 
čísla.
Zapisuje proces, tvoří program pro situaci s jedním 
parametrem. Umí řešit jednoduché kombinatorické a 
pravděpodobnostní situace.

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

Sběr, zpracování a analýza informací.

M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i 
na číselné ose, numerace do 1000

Interpretace grafů, tabulek a diagramů.

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

Vennův diagram.

M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce

Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy, 
používá tabulky a grafy k modelování a řešení různých 
situací pracuje s daty: umí z náhodných jevů tvořit 
statistický soubor, eviduje soubor dat a organizuje je 
tabulkou i grafem

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

Geometrie v rovině a v prostoru

M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní 
rovinné útvary

Mnohoúhelníky.

pozná základní tělesa

Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník a kružnici). Užívá jednoduché 
konstrukce
rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary (např. 
úhel, nekonvexní mnohoúhelník) a tělesy (čtyřstěn). umí 
sestrojit 2D i 3D útvary daných vlastností (jednoduché 
konstrukce).

Určování objemu a povrchu.
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Konstrukční úlohy.Aktivně používá některé geometrické jazyky. umí řešit 
jednoduché výpočtové i konstrukční úlohy o 
trojúhelníku i o některých čtyřúhelnících a pravidelných 
mnohoúhelnících.

Poloměr, průměr a úhly.

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

Geometrie v rovině a v prostoru

Mnohoúhelníky.
Určování objemu a povrchu.

M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky

Žák sčítá a odčítá grafické úsečky, určí délku lomené 
čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 
sestrojí rovnoběžky a kolmice.Prohlubuje zkušenosti s 
měřením v geometrii. Poznává pravidelné 
mnohoúhelníky, určuje jejich obvod, seznamuje se s 
jejich konstrukcí.

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

Geometrie v rovině a v prostoru

M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením 
délek jeho stran

Porozumění časových zón, rozvrhu hodin, časových 
rozvrhů.

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice Mnohoúhelníky.
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice (mdú) Určování objemu a povrchu.
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

Konstrukční úlohy.

provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti 
a času

Poloměr, průměr a úhly.

určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky 
času v běžných situacích

Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu, upevňuje představy o 
kolmosti, rovnoběžnosti, shodnosti, podobnosti, 
posunutí a otočení.
Má představu o vzájemné poloze přímek a rovin ve 3D.
Upevňuje představy o obvodu, obsahu a objemu. 
Prohlubuje své zkušenosti s analýzou a syntézou skupiny 
rovinných útvarů. Uvědoměle pracuje s jednotkami.

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

Geometrie v rovině a v prostoru

Mnohoúhelníky.M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru

Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti 
překládáním papíru.
Rozvíjí představy o středové i osové souměrnosti.
Pracuje se souřadnicemi v 2D s využitím čtvercovaného 
papíru.

Konstrukční úlohy.

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

Žák řeší jednoduché a praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.

Řady.
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matematiky
Sčítání a odčítání celých a desetinných čísel.
Největší společní dělitel.
Porovnávání, seřazení zlomků a smíšených čísel.
Rovnice - zápis a řešení rovnic s jednou i vícenásobnou 
neznámou.
Sběr, zpracování a analýza informací.
Interpretace grafů, tabulek a diagramů.
Vennův diagram.

M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, 
jejichž řešení nemusí být závislé na matematických 
postupech

Ovládá některé řešitelské strategie jako: pokus - omyl, 
řetězení od konce, vyčerpání všech možností, rozklad na 
podúlohy, simplifikace, objevuje zákonitost jako cestu k 
urychlenému řešení úlohy.

Pravděpodobnost a náhoda, logika.
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Osobností výchova se rozvíjí také rozvojem spolupráce v matematice a také schopností jistých kompetencí při spolurpáci 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoje schopnosti poznávání se rozvíjí v různých předmětech, ale především v matematice. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Schopnost řešení problémů a rozhodovací dovednosti se rozvíjí především v matematických aktivitách. 

   

Matematika 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v 
oboru do 1 000 000

Žák při výpočtech zaokrouhluje a provádí odhady s 
danou přesností, účelně využívá kalkulátor (např. při 
dělení).

Desetinná čísla



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

135

Matematika 6. ročník

M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, 
graficky sčítá a odčítá úsečky
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data Závislosti, vztahy a práce s daty

Slovní úlohy, Šipkové grafy, Stovková tabulka, 
Součinové čtverce (vztahy mezi rohovými a 
středovými čísly.)
Vennovy diagramy (schéma dvou, tří množin, záznam 
počtu prvků v oblastech)
Šipkové grafy.
Součinové čtverce.

M-9-2-01p vyhledává a třídí data
Žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, 
organizuje prvky množiny, využívá tabulku jako nástroj 
pro evidenci dat a hledání závislostí.

Evidence tabulkou.
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

Číselné a logické řady

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací Grafy - procházky po čtvercové síti, čtení grafu, 
základní interpretace dat

M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy Nestandartní aplikační úlohy se zaměřením na 
dělitelnost.

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

Rozšířená interpretace dat.

Slovní úlohy, Šipkové grafy, Stovková tabulka, 
Součinové čtverce (vztahy mezi rohovými a 
středovými čísly.)

M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných 
vzdělávacích oblastí

Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení přepokládaných a 
zkoumaných situací, řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích 
oblastí, případně zdůvodňuje neřešitelnost některých 
úloh.

Součinové čtverce.
čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům Další typy promítání v rovině, perspektiva

Speciální úlohy z geometrie
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

Žák zdůvodňuje a používá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů, využívá potřebnou 
matematickou symboliku, charakterizuje a třídí základní 
rovinné útvary, využívá pojem množina všech bodů 
dané vlastnosti k charakteristice útvarů a k řešení 

Lineární a rovinné útvary - bod, přímka, polopřímka, 
úsečka, vzájemná poloha bodů a přímek v rovině, 
úhel, druhy úhlů
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M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Trojúhelník - vnitřní úhly v trojúhelníku, součet 
vnitřních úhlů v trojúhelníku, trojúhelníková 
nerovnost, rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný 
trojúhelník

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Rovnoběžníky, povrch kvádru a krychle jednotky 
obsahu, objem tělesa v krychlové síti

M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí 
jednoduché konstrukce

Jednotky objemu m3, dm3, cm3, mm3, hl, dl, cl, ml

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

Síť krychle a kvádru.

M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, 
čtverce, obdélníka, kruhu

Modelování podobných útvarů, počítání obvodů. 
Měření délek úseček.

M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce Měření délky úseček, odhadování a odvozování délky 
mřížových úseček.

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary Čtverec v čtvercové síti.
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary Modelování rovnoběžek a kolmic skládáním papíru.
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar
M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové 
a osové souměrnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a 
válce
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině
M-9-3-12p načrtne základní tělesa
M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 

polohových a nepolohových konstrukčních úloh, určuje 
velikost úhlů měřením a výpočtem, odhaduje a vypočítá 
obsah a obvod základních rovinných útvarů, načrtne a 
sestrojí rovinné útvary, načrtne a sestrojí obraz 
rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí 
osově a středově souměrný útvar, určuje a 
charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), 
analyzuje jejich vlastnosti, odhaduje a vypočítá objem a 
povrch těles, načrtne a sestrojí sítě základních těles, 
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině, 
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického aparátu.

Konstrukční úlohy - rýsování podle návodu, popis 
postupu konstrukce, kontrola přesnosti rýsování, 
používání symbolického zápisu.
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s využitím osvojeného matematického aparátu
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, 
graficky sčítá a odčítá úsečky
používá technické písmo
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, 
času, obsahu, objemu
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

Násobek, dělitel

M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a 
provádí s nimi základní početní operace

Slovní úlohy, Šipkové grafy, Stovková tabulka, 
Součinové čtverce (vztahy mezi rohovými a 
středovými čísly.)

M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí 
víceciferná čísla, dělí se zbytkem

Racionální čísla. Rovnice.

Zlomky.
Sčítání a odčítání celých čísel - krokování.
Násobení a dělení přirozených a desetinných čísel.
Slovní úlohy.
Šipkové grafy.
Stovková tabulka.

M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, 
používá vyjádření vztahu celek–část (zlomek, desetinné 
číslo, procento)

Žák provádí početní operace s celými čísly, vyhledá a 
určí nejmenší a největší prvek, rozlišuje idiomy: o n 
větší/menší, n-krát větší/menší, sčítá kmenové zlomky, 
sčítá a odčítá desetinná čísla. Základní operace realizuje 
mentálně, písemně i kalkulátorem.

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

Znaky dělitelnosti. Společný násobek a dělitel, dělení 
se zbytkem. Rozklad čísla na součin. Prvočíslo a číslo 
složené. Největší společný dělitel a nejmenší společný 
násobek.

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Desetinná čísla

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

Žák užívá desetinná čísla, sčítá a odčítá kmenové 
zlomky, krátí a rozšiřuje zlomky, znázorňuje zlomky a 
desetinná čísla na číselné ose.

Číselná osa - umístění zlomků a desetinných čísel, 
intervaly. Umístění neznámého čísla.
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M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta Zlomky.
Stovková tabulka.
Součinové čtverce.

zvládá orientaci na číselné ose

Rozklad čísla na součin.
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu

Žák získává zkušenosti s poměrem, modeluje situace s 
využitím poměru, pojem měřítko.

Modelování podobných útvarů, počítání obvodů. 
Měření délek úseček.

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

Číselná osa - umístění zlomků a desetinných čísel, 
intervaly. Umístění neznámého čísla.

Sčítání a odčítání celých čísel - krokování.
Slovní úlohy.

zvládá početní úkony s penězi

Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnné (v prostředí krokování, šipkových grafů, 
slovních úloh, součinových čtverců.)

Stovková tabulka.
Desetinná čísla
Zlomky.
Sčítání a odčítání celých čísel - krokování.
Propedeutika řešení rovnic, přepis šipkových rovnic do 
číselných rovnic, pojem rovnice.

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

Žák formuje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich 
soustav. Propedeutika rovnic, soustavy rovnic, absolutní 
hodnota. Zlomky.

Absolutní hodnota.
Slovní úlohy, Šipkové grafy, Stovková tabulka, 
Součinové čtverce (vztahy mezi rohovými a 
středovými čísly.)
Šipkové grafy.
Součinové čtverce.

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

Žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace v různých prostředích - Krokování, 
Stovková tabulka, Součtové trojúhelníky, Číselná osa.

Součtové trojúhelníky.
M-9-2-02 porovnává soubory dat Slovní úlohy, Šipkové grafy, Stovková tabulka, 

Součinové čtverce (vztahy mezi rohovými a 
středovými čísly.)

M-9-2-02p porovnává data Součtové trojúhelníky.
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku

Žák vyhodnocuje soubor dat procesuálně, porovnává 
soubory dat konceptuálně.

Evidence tabulkou.
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využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh Propedeutika trojčlenky.
Šipkové grafy.M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 

úměrnosti
Žák získává zkušenosti s lineární závislostí v prostředí 
Šipkových grafů, Hadů a ve slovních úlohách. Součinové čtverce.

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

Součinové čtverce.

M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku

Žák vyhledává vztahy, pravidelnosti, formuluje slovně 
závislosti, eviduje tabulkou.

Evidence tabulkou.
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

Žák používá různé metody řešení slovních úloh: pokus-
omyl, dramatizaci, tabularizaci, vizualizaci, modelování.

Šipkové grafy.

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

Žák intuitivně užívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice pojmu kruh, kružnice.

Shodnost, souměrnost - shodnost osová a středová 
souměrnost, osa úsečky a úhlů

Shodnost, souměrnost - shodnost osová a středová 
souměrnost, osa úsečky a úhlů

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

Žák vyhledává a porovnává shodné a podobné útvary.

Modelování podobných útvarů, počítání obvodů. 
Měření délek úseček.
Síť krychle a kvádru.M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 

útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
Žák určuje a charakterizuje krychli, krychlová tělesa, 
kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel. Tělesa složená z krychlí - jejich objem a povrch, volné 

rovnoběžné promítání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj kooperace v matematice 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopnosti poznávání v matematice 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Matematika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

Zlomek, desetinné číslo

M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a 
provádí s nimi základní početní operace

Úměra
Trojčlenka - přímá a nepřímá úměrnost

M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí 
víceciferná čísla, dělí se zbytkem

Operace se zlomky, složený zlomek.

M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, 
používá vyjádření vztahu celek–část (zlomek, desetinné 
číslo, procento)

Celá čísla.

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

Kladné a záporné číslo.

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v 
oboru do 1 000 000

Absolutní hodnota.

M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla Operace s celými čísly, číselná osa.
Racionální čísla.
Operace s racionálními čísly.
Číselná osa.
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost.
Poměr, postupný a převrácený poměr.

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

Žák rozlišuje kladné a záporné hodnoty čísel, čísla 
opačná, řeší jednoduché problémy a modeluje 
konkrétní situace pomocí celých čísel, rozumí pojmu 
absolutní hodnota čísla a umí ji určit, počítá s celými 
čísly - zpočátku s pomocí číselné osy, chápe zlomek jako 
část celku a umí ho zobrazit např. na čtverečkovaném 
papíru, znázorní racionální číslo v obou formách na 
číselné ose, upravuje zlomky rozšiřováním a krácením, 
používá pojmy: nepravý zlomek s smíšené číslo, 
společný jmenovatel, rovnost zlomků, porovnává 
zlomky a uspořádá skupinu zlomků rozumí pojmu 
racionální číslo. Chápe, že je možné jedno racionální 
číslo vyjádřit nekonečně mnoha zlomky, zapíše zlomek 
desetinným nebo periodickým číslem, provádí početní 
operace v oboru racionálních čísel, porovnává libovolná 
racionální čísla, užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu cele - část (přirozeným čísle, poměrem, 
zlomkem, desetinným číslem).

Úpravy zlomků, převrácené číslo, smíšené číslo, 
porovnávání zlomků.

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

Zlomek, desetinné číslo

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

Úměra
Trojčlenka - přímá a nepřímá úměrnost

M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu

Žák rozumí dělení celku na části v určitém poměru, 
chápe poměr, měřítko zmenšení (zvětšení), pracuje s 
měřítky map a plánů, užívá poměr ke kvantitativnímu 
vyjádření vztahu celek - část, chápe postupný a 
převrácený poměr, zapíše a upraví daný poměr, změní 
(rozdělí) základ v daném poměru, řeší modelováním a 
výpočtem situace vyjádřené poměrem, chápe úměru a 
rovnost, vypočítá neznámý člen úměry, porovnává 

Nestandartní aplikační úlohy se zaměřením na zlomky, 
přímou a nepřímou úměru
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M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)

Operace se zlomky, složený zlomek.

M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta Pojem procento.
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost.

Poměr, postupný a převrácený poměr.M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

soubory dat, vyjádří funkční vztah grafem, chápe 
trojčlenku a používá ji při řešení úloh z praxe, prakticky 
používá pravoúhlou soustavu souřadnic, sestrojuje grafy 
přímých a nepřímých úměrností.

Úpravy zlomků, převrácené číslo, smíšené číslo, 
porovnávání zlomků.

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

Nestandartní aplikační úlohy se zaměřením na zlomky, 
přímou a nepřímou úměru

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01p vyhledává a třídí data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-02p porovnává data
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
zvládá orientaci na číselné ose

Speciální úlohy z geometrie
Práce s matematickým textem v anglickém jazyce

zvládá početní úkony s penězi

Žák analyzuje reálné situace, vytváří jednoduché tabulky 
pro systematizaci a zpřehlednění zápisu zjištěných údajů 
a informací, užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různé řešení 
předpokládaných a zkoumaných situací, řeší úlohy na 
prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje 
poznatky a dovednosti z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí pracuje s matematickým textem v 
cizím jazyce (angličtina).

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

Žák rozlišuje pojem rovina a prostor a vztahy mezi nimi 
(průměry tělesa, stěna tělesa, úhlopříčka), zdůvodňuje a 
používá základní metrické vlastnosti základních 
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých 

Rovinné útvary
Trojúhelník - věty o shodnosti trojúhelníku a jejich 
užití, konstrukce trojúhelníku podle vět sss,sus, usu, 
ssu, opakování osové a středové souměrnosti, 
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konstrukce os vnitřních úhlů, kružnice vepsaná 
trojúhelníku, kružnice opsaná trojúhelníku výšky 
trojúhelníku a jejich průsečíky, těžnice trojúhelníku, 
těžiště, jeho vlastnosti střední příčky .

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, 
čtverce, obdélníka, kruhu
M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar
M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové 
a osové souměrnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a 
válce
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině
M-9-3-12p načrtne základní tělesa
M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

praktických problémů, využívá potřebnou 
matematickou symboliku, rozlišuje základní 
geometrické útvary a jejich charakteristické vlastnosti, 
určuje vrcholy, strany, úhly, určuje velikost úhlů 
měřením a výpočtem, odhaluje a vypočítá obsah a 
obvod základních rovinných útvarů, chápe vlastnosti 
úhlopříček, výšek, těžnic, těžiště a užívá je při řešení 
úloh, načrtne a sestrojí rovinné útvary, určuje a 
charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), 
analyzuje jejich vlastnosti, odhaduje a vypočítá objem a 
povrch těles, načrtne a sestrojí sítě základních těles, 
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině, 
chápe smysl vět o shodnosti trojúhelníku a používá je 
při řešení úloh, užívá k argumentaci a při výpočtech věty 
o shodnosti a podobnosti trojúhelníku, analyzuje a řeší 
aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu.

Speciální úlohy z geometrie
Práce s matematickým textem v anglickém jazyce
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odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, 
graficky sčítá a odčítá úsečky
používá technické písmo
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, 
času, obsahu, objemu
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

Speciální úlohy z geometrie
Práce s matematickým textem v anglickém jazyce

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací Jednoduché kombinatorické a pravdědpodobnostní 
úlohy.

M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

Grafy lineární funkce.

M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných 
vzdělávacích oblastí

Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předpokládaných 
a zkoumaných situací, řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích 
oblastí, třídí podle charakteristických znaků, odděluje 
podstatného do nepodstatného , rozvíjí analytického - 
syntetického myšlení a přesnosti při konstrukcích, hledá 
všechna řešení a diskutuje, kultivuje svůj grafický projev, 
tvořivost a estetické vnímání, pracuje s matematickým 
textem v cizím jazyce (angličtina).

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj kooperace v matematice 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopnosti poznání v matematice 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Matematika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu
M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a 
provádí s nimi základní početní operace
M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí 
víceciferná čísla, dělí se zbytkem
M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, 
používá vyjádření vztahu celek–část (zlomek, desetinné 
číslo, procento)
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor
M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v 
oboru do 1 000 000
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

Žák chápe smysl zjednodušení a ekonomizace zápisů a 
tedy význam matematické symboliky, vhodně užívá 
tabulky a kalkulátor, řeší úlohy s použitím Pythagorovy 
věty, učí se používat přehledné a jednoduché zápisy při 
záznamu vztahů, chápe ekonomizaci, užitečnost a 
opodstatněnost matematické symboliky, využívá 
znalosti operací s číselnými výrazy a postupně je 
aplikuje na výrazy s proměnnou, učí se zobecňovat, učí 
se porozumět zápisu s proměnnými (ideálně cítí potřebu 
zavedení proměnné), pracuje na správném logickém 
sledu, získává smysl a cit pro pochopení rovnosti a 
porušení rovnosti, vhodně používá symbolického jazyka, 
pracuje ve správném logickém sledu, správně se 
rozhoduje o optimálním způsobu zápisu, pracuje s 
obecně užívanými termíny, vyhledává a třídí informace, 
zpracovává je a vyvozuje závěry, umí třídit data dle 
kvantitativních a kvalitativních znaků, zapisuje zjištěné 
údaje do tabulky, umí sestavit diagram a číst v něm, umí 
vhodně využít znalosti aritmetického průměru, ví, co je 
modus a medián, rozumí statickým údajům a orientuje 
se v jejich interpretaci, rozumí základním pojmům 
finanční matematiky, rozumí cenám nástrojů a služeb, 
tedy úrokovým sazbám a poplatkům, je rozpočtově 
gramotný, tj. umí spravovat osobní nebo rodinný 
rozpočet a ví, co znamená schopnost dostát podmínkám 
platnosti úvěrů, rozvíjí podnikatelské schopnosti a 
strategické myšlení, protože se učí vybírat vhodné 
strategie, operovat s běžně používanými termíny, rozvíjí 
své komunikativní dovednosti, učí se získávat cenné, 
nezkreslené a ověřené informace, rozvíjí svou 
počítačovou gramotnost.

Procenta - procento, promile, procentová část, základ, 
počet procent
Úvod do statistiky a finanční matematiky - statistický 
soubor, statistická řešení, jednotka, znak, četnost, 
aritmetický průměr, medián, modus, diagram,
Statistické diagramy - sloupkový a kruhový histogram
Jednoduché a složené úrokování
Mocniny a odmocniny - druhá a tření mocnina, druhá 
odmocnina
Mocniny s přirozeným mocnitelem, operace s 
mocninami s přirozeným mocnitelem a jejich 
vlastnosti, zápis čísla v desítkové soustavě pomocí 
mocnin deseti, zápis čísel v desítkové soustavě ve 
tvaru a.10n, kde a>10
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M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-01p vyhledává a třídí data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-02p porovnává data
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

Žák umí pracovat s číselným výrazem, sestaví 
jednoduchý výraz s proměnnou a určí hodnotu výrazu 
pro danou proměnnou, matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím proměnných, sčítá, odčítá, 
násobí mnohočleny, dělí mnohočlen jednočlenem, umí 
umocnit a rozložit dvojčleny (a+b)², (a-b)², a²-b², rozložit 
mnohočlen na součin vytýkáním pomocí vzorce, počítá s 
lomenými výrazy a používá dovednosti získaných při 
práci se zlomky (společný násobek), chápe vztah a zápis 
rovnosti, porušení rovnosti, vlastnosti rovnosti, význam 
zkoušky, chápe pojem kořen rovnice, využívá 
ekvivalentní úpravy při řešení rovnic.

Proměnné výrazy, číselný výraz, hodnota číselného 
výrazu,
Proměnná - výrazy s proměnnou, dosazování do 
výrazu, zápis slovního textu pomocí výrazu, celiství 
výraz, mnohočleny, lomené výrazy,
Lineární rovnice, rovnost, rovnice, ekvivalentní úpravy

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
zvládá orientaci na číselné ose
zvládá početní úkony s penězi

Žák analyzuje reálné situace, vytváří jednoduché tabulky 
pro systematizaci a zpřehlednění zápisu zjištěných údajů 
a informací, užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předpokládaných situací pracuje s matematickým 
textem v cizím jazyce (angličtina).

Nestandardní aplikační úlohy ze statistiky a finanční 
matematiky.

čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary

Žák vnímá odkaz řeckých matematiků a nadčasovost 
metod matematiky, učí s argumentovat a používat 
jednoduché principy dokazování a odůvodňování, 
rozlišuje základní geometrické útvary a jejich části, umí 
modelovat reálné objekty, rozlišuje společné a odlišné 
vlastnosti objektů, vztahy mezi nimi (např. průniky, 
vztah podmnožina množiny), využívá a rozvíjí 

Pythagorova věta
Rovinné útvary - kruh, kružnice, množiny bodů dané 
vlastnosti, základní pravidla přesného rýsování, 
základní konstrukční úlohy
Trojúhelníky, rovnoběžníky, lichoběžníky, čtyřúhelníky
Rozbor a popis konstrukce, konstrukce, diskuse,
Tělesa - válec - objem, povrch, síť válce
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M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí 
jednoduché konstrukce
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů
M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, 
čtverce, obdélníka, kruhu
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar
M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové 
a osové souměrnosti
M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a 
válce
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině
M-9-3-12p načrtne základní tělesa
M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa

konstrukční myšlení při dokazování pomocí skládání 
celku z částí, uvědomuje si širší souvislosti mezi 
matematickými, historickými a společenskými jevy, 
vnímá rozdíl mezi reálným a ideálním objektem rozvíjí 
své konstrukční dovednosti podporující volní vlastnosti 
(trpělivost, přesnost, kritičnost...), kultivuje svůj grafický 
projev, rozlišuje základní geometrické útvary a jejich 
charakteristické vlastnosti (odděluje podstatné od 
nepodstatného), učí se třídit, analyzovat, při 
konstrukcích rozvíjí analytické - syntetické myšlení, 
přesnost, učí se hledat všechna řešení (provádí diskusi).
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M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, 
graficky sčítá a odčítá úsečky
používá technické písmo
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, 
času, obsahu, objemu
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

Rozšířené konstrukční úlohy
Práce s matematickým textem v anglickém jazyce

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací
M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy

Nestandardní aplikační úlohy ze statistiky a finanční 
matematiky.

M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných 
vzdělávacích oblastí

Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předpokládaných 
a zkoumaných situací, řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích 
oblastí, třídí podle charakteristických znaků, odděluje 
podstatné od nepodstatného, rozvíjí analyticko - 
syntetického myšlení a přesnost při konstrukcích, hledá 
všechna řešení a diskutuje, kultivuje svůj grafický projev, 
tvořivost a estetické vnímání, pracuje s matematickým 
textem v cizím jazyce (angličtina).

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Kooperace při matematice a rozvoj kompetencí v matematice 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopnosti poznávání 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Matematika 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

Lomené výrazy
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Soustavy lineárních rovnic

M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a 
provádí s nimi základní početní operace

Nestandartní aplikační úlohy s lomenými výrazy
Soustava lineárních rovnic
Funkce

M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí 
víceciferná čísla, dělí se zbytkem

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, 
používá vyjádření vztahu celek–část (zlomek, desetinné 
číslo, procento)

Soustavy lineárních rovnic

M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v 
oboru do 1 000 000
M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek)
M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 

Žák provádí početné operace v oboru celých a 
racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu a 
odmocninu, počítá s výrazy a používá získané 
dovednosti, řeší rovnice a s využitím ekvivalentních 
úprav určí hodnotu a podmínky, za kterých má daný 
lomený výraz smysl, krátí a rozšiřuje lomené výrazy, 
sčítá, odčítá, násobí a dělí jednoduché výrazy, řeší 
jednoduché lineární rovnice s neznámou ve jmenovatel, 
řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými, určuje počet řešení, provádí zkoušku 
řešení, řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních 
rovnic se dvěma neznámými a ověří správnost řešení 
zkouškou, rozpozná funkční vztah od jiných vztahů z 
textu, tabulky, grafu a rovnice, určí definiční obor 
funkce, přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou k 
příslušnému grafu a naopak, rozliší lineární funkci a 
nepřímou úměrnost od ostatních funkcí a sestrojí graf, 
vyjadřuje lineární funkci a nepřímou úměrnost rovnicí, 
tabulkou a grafem, vyčte z grafu významné hodnoty, 
řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic a provede 
rozbor úvahy z praxe řešené pomocí grafu lineární 
funkce.

Funkce - soustava souřadnic, funkce jako závislost, 
definiční obor a obor hodnot, vlastnosti funkce, přímá 
a nepřímá úměrnost, lineární funkce, kvadratická 
funkce y=ax²
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násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním
M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
zvládá orientaci na číselné ose
M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data Funkce - soustava souřadnic, funkce jako závislost, 

definiční obor a obor hodnot, vlastnosti funkce, přímá 
a nepřímá úměrnost, lineární funkce, kvadratická 
funkce y=ax²

M-9-2-01p vyhledává a třídí data Goniometrie a trigonometrie - goniometrická funkce, 
trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku, funkce sinus, 
kosinus, tangens, kotangens, jejich vlastnosti a vztahy 
mezi goniometrickými funkcemi

M-9-2-02 porovnává soubory dat Soubory dat - evidence, analýza, grafické znázornění.
M-9-2-02p porovnává data Vážený průměr.
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti

Četnost znaku.

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

Posloupnosti - artimetické a geometrické (vlastnosti - 
rostoucí, klesající, periodické, omezené).

využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

Žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, 
porovnává soubory dat, určuje vztah přímé a nebo 
nepřímé úměrnosti, vyjádří funkční vztah tabulkou, 
rovnicí, grafem, matematizuje jednoduché reálné 
situace s využitím funkčních vztahů, určí podobné 
útvary v rovině, určuje a používá poměr podobnosti, 
sestrojí rovinný obraz podobný danému na základě 
výpočtu, rozdělí a změní úsečku dané délky a změní 
úsečku dané délky v daném poměru výpočtem i 
graficky, využívá podobnost při řešení slovních úloh, 
využívá měřítko mapy (plánu).

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

Úlohy s kombinatorickými vztahy a s 
pravděpodobností.

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací Posunování grafů.
M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy

Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předpokládaných 
nebo zkoumaných situací, řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích 
oblastí.

Aplikace znalosti grafů lineární a kvadratické funkce.
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M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí
M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných 
vzdělávacích oblastí

Seznámení s permutacemi, kombinacemi, variacemi.

využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům Tělesa - jehlan, kužel, koule, zobrazovací metody, 

povrchy a objemy, objem a povrch koule
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

Podobnost trojúhelníků

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí 
jednoduché konstrukce
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů
M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, 
čtverce, obdélníka, kruhu
M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh
M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce
M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar
M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové 

Žák určí hodnoty goniometrických funkcí sinus, cosinus, 
tangens a kotangens pomocí tabulek nebo kalkulátoru, 
užívá goniometrické funkce ostrého úhlu při řešení úloh 
z praxe, rozeznává geometrická tělesa, náčrt jehlan a 
kužel ve volném rovnoběžném promítání, počítá 
povrchy a objemy těles a provádí odhad, rozlišuje 
rotační tělesa a stanoví jak vznikají, rozpozná sítě 
základních těles (načrtne a sestrojí), vypočítá objem a 
povrch jehlanu, kužele a koule v jednoduchých 
příkladech z praxe, účelně využívá kalkulátor, rozpozná z 
jakých základních těles je zobrazené těleso složené, 
pracuje s půdorysem a nárysem mnohostěnu a 
rotačních těles, vyhledá potřebné údaje, volí vhodné 
matematické postupy, vyhodnotí výsledek úlohy.

Goniometrie a trigonometrie - goniometrická funkce, 
trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku, funkce sinus, 
kosinus, tangens, kotangens, jejich vlastnosti a vztahy 
mezi goniometrickými funkcemi
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a osové souměrnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a 
válce
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině
M-9-3-12p načrtne základní tělesa
M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu
odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, 
graficky sčítá a odčítá úsečky
používá technické písmo
umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, 
času, obsahu, objemu
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

Nestandartní aplikační úlohy s lomenými výrazy
Soustava lineárních rovnic
Funkce

M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací Úlohy s kombinatorickými vztahy a s 
pravděpodobností.

M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy Aplikace znalosti grafů lineární a kvadratické funkce.
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí
M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných 
vzdělávacích oblastí

Seznámení s permutacemi, kombinacemi, variacemi.

zvládá početní úkony s penězi

Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických 
oblastí, využívá získané poznatky a dovednosti při řešení 
úloh z běžného života.
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
¨Rozvoj kooperace a kompetice v matematice 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopnosti poznávání v matematice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.5 Informační technologie 

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

Celkem

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Informační technologie
Oblast Informatika
Charakteristika předmětu Informační technologie učí žáky běžnou uživatelskou práci na počítači se základními aplikacemi, rozumět 

fungování základního počítačového hardwaru a bezpečnostní zásady při jejich používání. Dále se žáci učí 
pracovat s daty, základní algoritmizaci a programování v jednoduchých blokově orientovaných programech.

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

Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně v 4. a 5. třídě. Na druhém stupni od 6. třídy je informatika 
integrovaná s předmětem multimédia.

Integrace předmětů • Informatika
Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové Kompetence digitální:
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kompetence žáků 
Způsob hodnocení žáků V předmětu informační technologie jsou žáci hodnoceni zásadně slovním hodnocením. V předmětu vytváří 

práce na počítači a nepoužívají učebnice. 
   

Informační technologie 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat
I-5-1-01p uvede příklady dat, která ho obklopují a 
která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na otázky, které se týkají jeho osoby na 
základě dat

Sbírá a zaznamenává data s využitím textového, 
obrázkového a tabulkového editoru.

data a informace - sběr a záznam

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

ovládání aplikací

I-5-4-01p najde a spustí známou aplikaci, pracuje s 
daty různého typu

Používá běžné uživatelské aplikace

základní práce s internetovým prohlížečem

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

kódování a přenos dat

I-5-1-02p popíše konkrétní situaci, která vychází z jeho 
opakované zkušenosti, určí, co k ní již ví

modelování - tabulka, diagram

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

Využívá značky, piktogramy, symboly a kódy pro přenos 
informací.

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

Rozeznává části systému a vztahy mezi nimi. systémy a vztahy mezi objekty

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do Tvoří seznamy a tabulky se strukturovanými daty. seznam, tabulka
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existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data
I-5-3-02p pro vymezený problém, který opakovaně 
řešil, zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu 
číselná i nečíselná data

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Schopnost vybrat si článek, schopnost kritického vnímání mediálních sdělení. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Schopnost porozumění vlivu medií ve společnosti, rozlišení druhu média a jeho vlivu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Schopnost najít důvěryhodné sdělení, zjistit jaké sdělení použít. 

   

Informační technologie 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

ovládání aplikací

I-5-4-01p najde a spustí známou aplikaci, pracuje s 
daty různého typu

Používá běžně uživatelské aplikace

práce s internetem a online aplikacemi

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat

kódování a přenos dat

I-5-1-01p uvede příklady dat, která ho obklopují a 
která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na otázky, které se týkají jeho osoby na 
základě dat
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 

Využívá značky, piktogramy, symboly a kódy pro přenos 
informací.

modelování – tabulka, diagram
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znázorní ji
I-5-1-02p popíše konkrétní situaci, která vychází z jeho 
opakované zkušenosti, určí, co k ní již ví
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů algoritmy, postupy
I-5-2-01p sestavuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení

sestavení programu

I-5-2-02p popíše jednoduchý problém související s 
okruhem jeho zájmů a potřeb, navrhne a popíše podle 
předlohy jednotlivé kroky jeho řešení

Sestavuje funkční algoritmy. Porozumí a upravuje kroky
v algoritmu.

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-03p rozpozná opakující se vzory, používá 
opakování známých postupů

Experimentuje a objevuje v blokově orientovaném 
prostředí, vytváří sekvence.

blokově orientované programovací prostředí

kontrola funkčnosti programuI-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

Ověřuje funkčnost programu, hledá chyby a opravuje 
kódy. hledání optimálního řešení

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí

Propojuje technologie a předvídá možná rizika. základní hardware a software

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

počítačové sítě a bezpečnost na internetu

počítačová bezpečnost a sdílení datI-5-4-03p popíše bezpečnostní a jiná pravidla 
stanovená pro práci s digitálními technologiemi

Seznamuje se s pravidly bezpečného zacházení 
s digitálními zařízeními a technologiemi.

práce s internetem a online aplikacemi
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Schopnost interpretovat sdělení mediální zprávy a reality 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritické čtení mediálního sdělení a schopnost rozlišit zdroje. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Žák je seznámen se stavbou mediálního sdělení. 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Žák porozumí tvorbě mediálního sdělení. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák pracuje v realizačním týmu, v rámci mediální výchovy. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Źák si tvoří kritické a subjektivní vnímání autora mediálních sdělení. 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.6 Multimediální výchova a informační technologie 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Multimediální výchova a informační technologie
Oblast Informatika
Charakteristika předmětu Multimediální výchova a český jazyk je integrovaný předmět, který obsahuje předměty informační 

technologie, multimediální výchovu a část výstupů z českého jazyka.
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně od 6. až do 9. třídy.

Integrace předmětů • Informatika
• Filmová/Audiovizuální výchova
• Český jazyk a literatura

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk, literatura a dramatická výchova
Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí převážně slovním hodnocením. Od 7. třídy a v IVP je možné také používat hodnocení 
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známkou. Učitelé kombinovaného či individuálního hodnocení si mohou způsob hodnocení vybrat.

   

Multimediální výchova a informační technologie 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
FAV-9-1-05 užívá barvu jako výrazový a dramaturgický 
prostředek pohyblivého obrazu při vlastní tvorbě a 
experimentování
I-9-1-02p zakóduje a dekóduje jednoduchý text a 
obrázek

pracuje s 2D počítačovou grafikou a základními 
multimédii

tvorba 2D počítačové grafiky a základní multimédia

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní
I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu 
a opraví ji
I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat
I-9-3-02p nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce
I-9-3-03p na základě doporučeného návrhu sestaví 
tabulku pro evidenci dat

pracuje s daty v tabulkovém procesoru, užívá funkce a 
grafy

tabulkový procesor a funkce

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače
I-9-4-04p rozpozná typické závady a chybové stavy 
počítačů a obrátí se s žádostí o pomoc na dospělou 
osobu

rozumí základnímu hardwaru počítače a jeho funkcím základní hardware a software počítače

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě

rozumí základnímu softwaru počítače a dokáže ovládat 
operační systém Windows, orientuje se v dalších 
operačních systémech

základní hardware a software počítače
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I-9-4-01p rozlišuje funkce počítače po stránce 
hardwaru i operačního systému
I-9-1-04p stanoví podle návodu, zda jsou v popisu 
problému všechny informace potřebné k jeho řešení
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen
I-9-2-01p po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
vztahujícího se k praktické činnosti, kterou opakovaně 
řešil, uvede příklad takové činnosti
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

dokáže navrhnout základní algoritmus blokově orientované programovací jazyky

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

dokáže vytvořit jednoduchý program či hru v blokově 
orientovaném programovací jazyce

multimediální prostředí Scratch

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i 
užívání informačních systémů
I-9-3-01p popíše účel informačních systémů, které 
používá

dokáže pracovat se školními informačními systémy Google aplikace a Google učebna

FAV-9-1-06 pracuje samostatně s jednoduchou 
kamerou (fotoaparátem) a ovládá její (jeho) základní 
funkce pro svůj tvůrčí záměr

ovládá fotoaparát či kameru a dokáže natočit 
jednoduchý snímek

fotoaparát a kamera

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

dokáže získat informace na internetu a interpretovat je internet a vyhledávání informací
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oblastí, se kterými má zkušenosti
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák je veden k interpretaci mediálních sdělení a vnímání reality jejich obsahu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Žák je veden ke kritickému čtení a uvažování o mediálních sděleních. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Žák je schopen sestavit mediální sdělení, rozumí jeho stavbě - školní blog a jednotlivé žánry, včetně videa - reportáže a fejetonu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Žák vnímá věrohodnost autora a jeho sdělení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Žák je schopen vytvořit mediální sdělení, zná jeho strukturu, pracuje ve školním blogu. 

   

Multimediální výchova a informační technologie 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

2D bitmapová grafika

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

2D vektorová grafika

I-9-4-02p ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu

rozumí rozdílu mezi 2D bitmapovou a vektorovou 
grafikou a dokáže s nimi pracovat a ukládat je ve 
vhodných formátech

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

dokáže vytvořit jednoduchý program či hru v blokově 
orientovaném programovací jazyce

multimediální prostředí Scratch

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

dokáže navrhovat různé varianty algoritmů, dokáže je 
srozumitelně popsat a vysvětlit

blokově orientované programovací jazyky, algoritmy
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I-9-2-02p rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
popíše podle návodu kroky k jejich řešení
I-9-2-03p navrhne různé algoritmy pro řešení 
problému, s kterým se opakovaně setkal
FAV-9-1-01 pracuje se základními prvky filmového 
záběru (velikost, úhel, obsah) a tvořivě je užívá v 
jednoduchých praktických cvičeních a námětech
FAV-9-1-06 pracuje samostatně s jednoduchou 
kamerou (fotoaparátem) a ovládá její (jeho) základní 
funkce pro svůj tvůrčí záměr

ovládá fotoaparát či kameru a dokáže natočit krátký 
snímek s využitím základních filmových záběrů

fotoaparát a kamera

multimédia a filmFAV-9-1-08 uplatňuje jednoduché skladebné postupy 
a jednoduchý střihový program pro jednoduché 
filmové vyprávění, využívá přitom materiál vlastní i 
zprostředkovaný

Pracuje s programy pro střih videí a zvuku
střih videí a zvuku

FAV-9-1-12 slovně i písemně se vyjadřuje k vlastnímu 
záměru a především jeho obsahové struktuře

napíše jednoduchý scénář ke svému snímku tvorba scénáře ke snímku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Žák interpretuje mediální sdělení a dokáže spojit interpretaci s realitou. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Žák je schopen sestavit mediální sdělení, rozumí jeho stavbě - školní blog a jednotlivé žánry, včetně videa - reportáže a fejetonu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Žák vnímá věrohodnost autora a jeho sdělení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Žák je veden ke kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák je součástí realizačního týmu mediální výchovy. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Žák je schopen vytvořit mediální sdělení, zná jeho strukturu, pracuje ve školním blogu. 

   



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

161

Multimediální výchova a informační technologie 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-2-03p navrhne různé algoritmy pro řešení 
problému, s kterým se opakovaně setkal
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

dokáže vytvořit funkční program či hru podle zadání v 
blokově orientovaném programovací jazyce

multimediální prostředí Scratch

FAV-9-1-01 pracuje se základními prvky filmového 
záběru (velikost, úhel, obsah) a tvořivě je užívá v 
jednoduchých praktických cvičeních a námětech
FAV-9-1-03 při tvůrčí práci a experimentování využívá 
základy zrakového vnímání (doznívání a 
nedokonalosti) pro vznik iluze pohybu
FAV-9-1-04 uplatňuje své znalosti o podstatě a účinku 
světla jako důležitého výrazového prostředku
FAV-9-1-06 pracuje samostatně s jednoduchou 
kamerou (fotoaparátem) a ovládá její (jeho) základní 
funkce pro svůj tvůrčí záměr
FAV-9-1-07 na základě zkušeností získaných při práci s 
kamerou a fotoaparátem rozeznává základní rozdíly 
mezi zrakovým vjemem jasové reality a její reprodukcí 
a uplatňuje je ve vlastní tvorbě

ovládá fotoaparát či kameru a dokáže natočit krátký 
snímek s využitím základních filmových záběrů

fotoaparát a kamera

FAV-9-1-08 uplatňuje jednoduché skladebné postupy 
a jednoduchý střihový program pro jednoduché 
filmové vyprávění, využívá přitom materiál vlastní i 
zprostředkovaný

Pracuje s programy pro střih videí a zvuku střih videa a zvuku

FAV-9-1-10 rozeznává základní výrazové druhy filmové 
tvorby (dokument, fabulace, animace) a chápe 
podstatu jejich výrazových prostředků

rozeznává základní druhy filmové tvorby film a jeho druhy

FAV-9-1-12 slovně i písemně se vyjadřuje k vlastnímu napíše scénář ke snímku, dokáže ho zhodnotit a tvorba scénáře ke snímku
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záměru a především jeho obsahové struktuře
FAV-9-1-13 formuluje názor na vybrané 
filmové/audiovizuální dílo a porovnává ho s názorem 
ostatních

diskutovat o něm

FAV-9-1-09 zhodnotí význam základních sdělovacích 
funkcí a estetických kvalit obrazovéi zvukové složky 
audiovize a záměrně s nimi pracuje při natáčení i 
skladebném dokončování vlastního projektu
FAV-9-1-14 v diskuzi zaujímá postoj k zobrazovaným 
etickým hodnotám a estetickým kvalitám sledovaného 
filmu nebo televizního programu

dokáže se vyjádřit k estetickým kvalitám filmového či 
jiného multimediálního snímku

tvorba filmového snímku

FAV-9-1-11 přijímá po dohodě s ostatními členy týmu 
roli v tvůrčím týmu a aktivně ji naplňuje

dokáže pracovat v týmu tvorba filmového snímku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Žák vnímá věrohodnost autora a jeho sdělení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Žák je schopen sestavit mediální sdělení, rozumí jeho stavbě - školní blog a jednotlivé žánry, včetně videa - reportáže a fejetonu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Žák je schopen vytvořit mediální sdělení, zná jeho strukturu, pracuje ve školním blogu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák dovede pracovat v realizačním týmu multimediální výchovy. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Žák rozumí vlivu a fungování medií ve společnosti. 

   

Multimediální výchova a informační technologie 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 

rozumí problematice bezpečnosti na počítači a 
internetu, dokáže využívat nástroje pro svou bezpečnost

počítačová bezpečnost
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minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky
I-9-4-03p pracuje v online prostředí; propojí podle 
návodu digitální zařízení a na příkladech popíše možná 
rizika, která s takovým propojením souvisejí

dokáže připojovat zařízení k síti, rozumí základům 
počítačové sítě a webovým stránkám

počítačové sítě a fungování webových stránek

I-9-2-03p navrhne různé algoritmy pro řešení 
problému, s kterým se opakovaně setkal
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné
I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

dokáže vytvořit funkční program či hru podle zadání v 
blokově orientovaném programovací jazyce

blokově orientované programovací jazyky

I-9-1-03p popíše problém podle nastavených kritérií a 
na základě vlastní zkušenosti určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; k popisu problému používá 
grafické znázornění
I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat
I-9-3-03p na základě doporučeného návrhu sestaví 
tabulku pro evidenci dat
I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její 
funkčnost, případně navrhne její úpravu

pracuje s tabulkovým procesorem s pokročilejšími 
funkcemi, rozumí základům kontingenčních tabulek

tabulkový procesor

napíše scénář ke snímku, podle kterého snímek natočí a 
zpracuje 

tvorba filmů a multimediálního obsahu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Žák vnímá věrohodnost autora a jeho sdělení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Rozumí fungování a vlivu medií ve společnosti.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Žák je schopen vytvořit mediální sdělení, zná jeho strukturu, pracuje ve školním blogu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Žák je schopen práce v realizačním týmu. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Žák je schopen sestavit mediální sdělení, rozumí jeho stavbě - školní blog a jednotlivé žánry, včetně videa - reportáže a fejetonu. 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.7 Vlastivěda a etická výchova  

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

Celkem

1 1 1 2 2 0 0 0 0 7
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Vlastivěda a etická výchova
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Prvověda /prvouka, vlastivěda, přírodověda/ je integrovaný předmět, který v systému s vědou /věda a 

pokusy/ v sobě obsahuje objevitelské počátky objevování svého okolí, světa přírody, světa zvířat,  lidské 
společnosti a vesmíru atd. Témata prvovědy si vybírá učitel a připravuje objevitelské projekty pro děti, ve 
kterých pátrají a společně s učitelem a nebo samostatně či ve skupinách objevují svět. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 

Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně v 1. a 2. třídě. Od 3. třídy je do vědy integrován předmět Vědy 
(věda a pokusy). 
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Název předmětu Vlastivěda a etická výchova
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět

• Etická výchova
Mezipředmětové vztahy • Pracovní výchova

• Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
Kompetence k učení:
Provověda je cestou k učení, první objevitelský předmět se kterým se žáci školy setkávají a měl by být 
předstupněm k první vědecké práci. 
Kompetence k řešení problémů:
V prvovědě se najde velké množství otázek, které mohou učitelé využít jako motivační, ale také k úvahám a 
přemýšlení. 

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

Kompetence občanské:
Prověda vytváří občanské postoje. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Provověda je objevitelský předmět. 

Způsob hodnocení žáků V předmětu Prvověda jsou žáci hodnoceni zásadně slovním hodnocením. V předmětu si vytvářejí portfolia 
své práce a nepoužívají učebnice. 

   

Vlastivěda a etická výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními jmény, 
používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, 
dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve 
třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

si osvojí oslovování křestními jmény, používání 
vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování 
jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, 
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

budování vztahů mezi žáky

EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství třídy 
prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných 

se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím 
dodržování jasných a splnitelných pravidel

budování vztahů ke škole, budování pravidel školy
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Vlastivěda a etická výchova 1. ročník

pravidel
EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a 
dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým

si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti 
pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým

vytváření pocitu úcty a sebeúcty

EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc v 
běžných školních situacích, dělení se, vyjádření 
soucitu, zájem o spolužáky

zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních 
situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

rozvoj dovedností rozvíjejících vztahy

EV-3-1-05 vyjadřuje city v jednoduchých situacích vyjadřuje city v jednoduchých situacích rozvoj dovedností rozvíjejících empatii, včetně 
empatie

EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném 
plnění úkolů

využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů tvořivé aktivity vedoucí k vzájemným vztahům a 
interpersonálních vztahů

EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a adekvátně 
poskytuje pomoc

reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc rozvoj dovedností rozvíjejících vztahy

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům
ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy

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

vytváření pocitu úcty a sebeúcty

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žáci v prvovědě získávají informace o fungování společnosti a lidské komunity - škola a komunitní služby. Jedná se o začátky uvědomění si života v občanské 
společnosti. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj schopnosti komunikace, rozvoj schopnosti mluvit o sobě o svých citech, o svých názorech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj kompetencí k poznávání sebe, vrstevníků a i dospělých. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Rozvoj kompetencí k poznávání ostatních žáků. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Podpora rozvoje vlastního charakteru, podněty, příběhy (také příběhy Bible, příběhy hrdinů z Čech a celého světa).
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Vlastivěda a etická výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními jmény, 
používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, 
dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve 
třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

žák se seznamuje se spolužáky, učiteli rodiči a konci 
školního roku se formálně i vztahově orientuje v rámci 
své třídy a mezitřídních vztahů v 1. trojročí

FEC /Forgiveness education curriculum/

EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství třídy 
prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných 
pravidel
EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a 
dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým

žák je aktivně zapojen do společenství třídy a vztahům s 
učiteli a zaměstnanci školy
a žák je také seznamován s jasnými třídními dohodami a 
pravidly a školním řádem, na konci první třídy tyto má 
schopnost se orientovat ve vztazích a pravidelech

Vztahová třída a škola (sociální interakce)

postupné poznávání vlastní osobnosti, uvědomování si 
vlastní osobnosti a sebeúcty a postupné poznávání 
ostatních a uvědomování si úcty k tomu, co mají stejné 
a co mají odlišné 

FEC /Forgiveness education curriculum/

Vztahová třída a škola (sociální interakce)EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc v 
běžných školních situacích, dělení se, vyjádření 
soucitu, zájem o spolužáky

zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních 
situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky Sociální pedagogika

EV-3-1-05 vyjadřuje city v jednoduchých situacích vyjadřuje city v jednoduchých situacích FEC /Forgiveness education curriculum/
EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném 
plnění úkolů

využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů celý čas školy, celý obsah ŠVP, základní motiv všech 
předmětů

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

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

rodina a její vztahy a odlišnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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Vlastivěda a etická výchova 2. ročník

Žáci v prvovědě získávají informace o fungování společnosti a lidské komunity - škola a komunitní služby. Jedná se o začátky uvědomění si života v občanské 
společnosti. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Od 2. třídy se rozvíjí vztah žáků k přírodnímu prostřední a k prostředí společenskému a k prostředí naší planety obecně. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj objevitelských schopností ohledně okolí, času atd. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Rozvoj kompetencí k poznávání sebe, vrstevníků a i dospělých. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopnosti komunikace, rozvoj schopnosti mluvit o sobě o svých citech, o svých názorech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Podpora rozvoje vlastního charakteru, podněty, příběhy (také příběhy Bible, příběhy hrdinů z Čech a celého světa).

   

Vlastivěda a etická výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními jmény, 
používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, 
dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve 
třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

si osvojí oslovování křestními jmény, používání 
vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování 
jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, 
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

si osvojí oslovování křestními jmény, používání 
vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování 
jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, 
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím 
dodržování jasných a splnitelných pravidel 

se podílí na vytváření společenství třídy 
prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných 
pravidel

si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti 
pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým 

si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a 
dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým

zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních 
situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o 
spolužáky 

zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních 
situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o 
spolužáky
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Vlastivěda a etická výchova 3. ročník

vyjadřuje city v jednoduchých situacích vyjadřuje city v jednoduchých situacích

využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a adekvátně 
poskytuje pomoc

reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje 
pomoc

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

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

rodina a její vztahy a odlišnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žáci v prvovědě získávají informace o fungování společnosti a lidské komunity - škola a komunitní služby. Jedná se o začátky uvědomění si života v občanské 
společnosti. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj objevitelských schopností v oblasti prvovědy. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Rozvoj kompetencí k poznávání sebe, vrstevníků a i dospělých. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopnosti komunikace, rozvoj schopnosti mluvit o sobě o svých citech, o svých názorech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Podpora rozvoje vlastního charakteru, podněty, příběhy (také příběhy Bible, příběhy hrdinů z Čech a celého světa).

   

Vlastivěda a etická výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 

Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků, 
umí tedy objasnit státní svátky, důvod jejich stavení

Praktické slavení státních svátků ve školním životě, se 
zaměřením toho, že v tento školní rok se státním 
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Vlastivěda a etická výchova 4. ročník

jevy Pracuje s časovými údaji a používá je k rozeznání vztahů 
mezi nimi

svátkům věnuje větší pozornost, než v ostatních 
ročnících

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků neverbální 
komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální 
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku

reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, 
eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá 
položit vhodnou otázku si uvědomuje své schopnosti a 
silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení

rozvoj neverbální komunikace

EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, 
utváří své pozitivní sebehodnocení

si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své 
pozitivní sebehodnocení

sebehodnocení

EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, 
vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně 
hodnotí druhé v běžných podmínkách

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

rozvoj pozitivních pocitů a radosti s úspěchů druhých

EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede rozhovor s 
druhými o jejich prožitcích, na základě emfatického 
vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí

identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o 
jejich prožitcích, na základě emfatického vnímání 
přemýšlí nad konkrétní pomocí

rozvoj reflexe citů a empatie

EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v 
mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu 
třídy

jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských 
vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy

tvořivé aktivity spojené s rozvoje vztahů a 
sebepoznání

EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, 
dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné 
reaguje asertivně

iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže 
rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje 
asertivně

aktivity, které rozvíjí vztahy s vrstevníky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Od 2. třídy se rozvíjí vztah žáků k přírodnímu prostřední a k prostředí společenskému a k prostředí naší planety obecně. 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žáci v prvovědě získávají informace o fungování společnosti a lidské komunity - škola a komunitní služby. Jedná se o začátky uvědomění si života v občanské 
společnosti. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Informace o enviromentální výchově - ekosystémy. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj objevitelských schopností 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

171

Vlastivěda a etická výchova 4. ročník

Rozvoj kompetencí k poznávání sebe, vrstevníků a i dospělých. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopnosti komunikace, rozvoj schopnosti mluvit o sobě o svých citech, o svých názorech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Podpora rozvoje vlastního charakteru, podněty, příběhy (také příběhy Bible, příběhy hrdinů z Čech a celého světa).
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Formy spolupráce občanů, je ukázán na světě školy a spolupráci spolužáků 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Známe Evropu v souvislostech zeměpisu 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Žák je občan a žije v občanské společnosti - vzorově funguje třída 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Patříme do Evropy, co to znamená. Jaké jsou odlišnosti. 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Objevujeme kulturu Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
U žáků jsou vytvářeny schopnosti solidarity a také smíru i sociálního. 

   

Vlastivěda a etická výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků neverbální 
komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální 
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku

reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, 
eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá 
položit vhodnou otázku si uvědomuje své schopnosti a 
silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení

reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, 
eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá 
položit vhodnou otázku si uvědomuje své schopnosti a 
silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení

EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své 
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Vlastivěda a etická výchova 5. ročník

utváří své pozitivní sebehodnocení pozitivní sebehodnocení pozitivní sebehodnocení
EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, 
vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně 
hodnotí druhé v běžných podmínkách

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

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

EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede rozhovor s 
druhými o jejich prožitcích, na základě emfatického 
vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí

identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o 
jejich prožitcích, na základě emfatického vnímání 
přemýšlí nad konkrétní pomocí

identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o 
jejich prožitcích, na základě emfatického vnímání 
přemýšlí nad konkrétní pomocí

EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v 
mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu 
třídy

jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských 
vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy

jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských 
vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy

EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, 
dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné 
reaguje asertivně

iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže 
rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje 
asertivně

iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže 
rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje 
asertivně

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Od 2. třídy se rozvíjí vztah žáků k přírodnímu prostřední a k prostředí společenskému a k prostředí naší planety obecně. 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žáci v prvovědě získávají informace o fungování společnosti a lidské komunity - škola a komunitní služby. Jedná se o začátky uvědomění si života v občanské 
společnosti. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
V objevování světa kolem je tvořivost. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Ve vztahu k poznání českého národa, schopnost možnosti pochopit další možnosti vzniku dalších národů 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Neustálé nové a nové inspirace o občanské společnosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Rozvoj objevitelských schopností 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Objevujeme jak český stát a Evropu v souvislostech 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj kompetencí k poznávání sebe, vrstevníků a i dospělých. 
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Vlastivěda a etická výchova 5. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Demokracie, vysvětelní pojmu a způsobu vlády a rozhodování 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Způsob jak spolupracovat na společném životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopnosti komunikace, rozvoj schopnosti mluvit o sobě o svých citech, o svých názorech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Podpora rozvoje vlastního charakteru, podněty, příběhy (také příběhy Bible, příběhy hrdinů z Čech a celého světa).
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Objevování Evropy a evropských souvislostí. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Rozdíly v lidských vztazích v jednotlivých kulturách - aktivně na situaci školy 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Rozdíly v kultuře jednotlivých států a kultur - aktivně na situaci školy. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Jak se postavit ke kulturním odlišnostem ve škole a co nám rozdílné kulturní věci mohou přinést? 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.8 Přírodověda 

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

Celkem

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   
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Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Prvověda /prvouka, vlastivěda, přírodověda/ je integrovaný předmět, který v systému s vědou /věda a 

pokusy/ v sobě obsahuje objevitelské počátky objevování svého okolí, světa přírody, světa zvířat, lidské 
společnosti a vesmíru atd. Témata prvovědy si vybírá učitel a připravuje objevitelské projekty pro děti, ve 
kterých pátrají a společně s učitelem a nebo samostatně či ve skupinách objevují svět.

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

Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně v 1. a 2. třídě. Od 3. třídy je do vědy integrován předmět Vědy 
(věda a pokusy).

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence občanské:

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků Kompetence pracovní:
Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Prvověda je objevitelský předmět

Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí převážně slovním hodnocením. Od 7. třídy a v IVP je možné také používat hodnocení 
známkou. Učitelé kombinovaného či individuálního hodnocení si mohou způsob hodnocení vybrat. 
Hodnocení probíhá průběžně v souladu s rozvojem vlastního sebehodnocení žáků a s možností účastnit se 
hodnocení i pro rodiče - díky tripartitnímu hodnocení. Sebehodnocení se žáci učí od 1. ročníku a rozvojem 
sebehodnocení a následného spoluúčasti na plánování školního učiva pro žáky a i rodiče se vyvíjí 
kompetence učení, samostatnosti a zodpovědnosti. 
Hodnocení učitelem v rámci slovního hodnocení zahrnuje čtvrtletní  informování pokroku směrem od 
učitele k žákům a rodičům prostřednictvím zprávy o naučené látce, testování, pokroku žáka a jeho 
pracovních výkonech, mimořádných aktivitách a přístupu ke spolupráci atd. Toto hodnocení je sděleno 
písemně rodičům v systému Edupage.  2 x ročně . 2 x ročně je toto hodnocení převedeno 2 x ročně 
písemné hodnocení - vysvědčení.
Hodnocení práce a postupu žáka vychází z plánování učitele a plánování pokroku žáka. Hodnocení je 
respektující a nevytváří škálu, která by srovnávala žáky ve třídě. Ale může postihnout rozvoj znalostí a škálu 
vývoje. Učitel si v rámci podkladů pro hodnocení uchovává písemné práce, písemné zápisy z pozorování či 
testy a další možné podklady v elektronické či listinné formě.
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Název předmětu Přírodověda
 Pokud  není učitel třídním učitelem vkládá pololetní hodnocení do 15. ledna či 15. června a zveřejńuje pro 
rodiče i žáky. 
K součásti hodnocení v objevitelském předmětu  patří také fotoinformace v rámci skupiny Heřmánek Praha 
- Facebooková uzavřená skupina školy. Tyto informace poskytuje učitel českého jazyka týdně - tedy 2 x 
měsíčně. Informace se mohou týkat výuky, či motivace k výuce a inspirace. 

   

Přírodověda 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

Podzim - projekt, na farmě, v sadu, v lese

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny 
a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami

Zima - projekt - na horách, na řece, ve městě

Jaro - projekt - na louce, u řeky, na farmě
Léto - projekt - u řeky, u moře, u rybníka atd.

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a 
jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují

žák pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami

Projekt cesta do školy a okolí školy a ve škole
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

Podzim - projekt, na farmě, v sadu, v lese

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny 
a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami

Zima - projekt - na horách, na řece, ve městě

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně 
žijících zvířat

Jaro - projekt - na louce, u řeky, na farmě

Léto - projekt - u řeky, u moře, u rybníka atd.ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a 
jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují

žák pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících 
zvířat

Projekt cesta do školy a okolí školy a ve škole

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé 
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

popíše střídání ročních období Podzim - projekt, na farmě, v sadu, v lese
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obdobích
ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny 
a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami

Zima - projekt - na horách, na řece, ve městě

ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období Jaro - projekt - na louce, u řeky, na farmě
ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a 
životního prostředí

Léto - projekt - u řeky, u moře, u rybníka atd.

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí 
školy
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy
ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a 
životního prostředí

orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy a ve 
škole

Projekt cesta do školy a okolí školy a ve škole

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí 
školy
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy

popíše a zvládne cestu do školy Projekt cesta do školy a okolí školy a ve škole

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

přírodovědné experimenty a pozorování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák rozvíjí svůj vztah k životnímu prostředí.

   

Přírodověda 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

Orientuje se v nejbližším okolí školy MÍSTO, KDE ŽIJEME
• Škola - orientace ve škole, okolí školy; vyučování, 
prostředí třídy; bezpečná cesta do školy
• Domov - prostředí domova

Orientuje se bezpečně v budově školy MÍSTO, KDE ŽIJEME
• Škola - orientace ve škole, okolí školy; vyučování, 
prostředí třídy; bezpečná cesta do školy
• Domov - prostředí domova

Pojmenuje nejdůležitější části a místa obce, umístění 
významných budov a objektů 

MÍSTO, KDE ŽIJEME
• Škola - orientace ve škole, okolí školy; vyučování, 
prostředí třídy; bezpečná cesta do školy
• Domov - prostředí domova

Posuzuje okolní krajinu MÍSTO, KDE ŽIJEME
• Škola - orientace ve škole, okolí školy; vyučování, 
prostředí třídy; bezpečná cesta do školy
• Domov - prostředí domova

Určuje čas podle hodin LIDÉ A ČAS: orientace v čase - určování času, režim 
dne; roční období; kalendář, rok, měsíc, týden, den

Poznává a prakticky využívá základní časové jednotky 
(hodina, minuta, sekunda) 

LIDÉ A ČAS: orientace v čase - určování času, režim 
dne; roční období; kalendář, rok, měsíc, týden, den

Používá kalendář v souvislosti s ročními obdobími LIDÉ A ČAS: orientace v čase - určování času, režim 
dne; roční období; kalendář, rok, měsíc, týden, den

Určuje měsíce, týdny, dny LIDÉ A ČAS: orientace v čase - určování času, režim 
dne; roční období; kalendář, rok, měsíc, týden, den

Rozliší nejznámější rostliny ze svého okolí ROZMANITOST PŘÍRODY
• Rostliny, houby, živočichové - známé a snadno 
dostupné druhy rostlin a hub; základní skupiny 
živočichů a jejich zástupců
• Rovnováha v přírodě - přírodní společenstva

Pojmenuje některá volně žijící, domácí a hospodářská ROZMANITOST PŘÍRODY
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zvířata • Rostliny, houby, živočichové - známé a snadno 
dostupné druhy rostlin a hub; základní skupiny 
živočichů a jejich zástupců
• Rovnováha v přírodě - přírodní společenstva

Uvede příklady výskytu rostlin a živočichů v určitém 
prostředí 

ROZMANITOST PŘÍRODY
• Rostliny, houby, živočichové - známé a snadno 
dostupné druhy rostlin a hub; základní skupiny 
živočichů a jejich zástupců
• Rovnováha v přírodě - přírodní společenstva
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
• Lidské tělo - stavba lidského těla; změny lidského 
těla v průběhu života

Moje tělo, smysly, nemoc a úraz, péče o své tělo, zdravá 
strava

Péče o zdraví, zdravá výživa - zdraví a nemoc; vliv 
stravování na zdraví; úrazová zábrana; denní režim; 
osobní hygiena
Rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny; 
příbuzenské a mezigenerační vztahy; život a funkce 
rodiny
Soužití lidí - mezilidské vztahy; mezilidská komunikace

Moje rodina, narozeniny, pokoj, rodina a vztahy

Věci kolem nás - běžné činnosti v životě lidí; předměty 
denní potřeby, pro zábavu; práce, zaměstnání; volný 
čas a jeho využívání
Chování lidí - kladné a záporné vlastnosti; pravidla 
slušného chování
Věci kolem nás - běžné činnosti v životě lidí; předměty 
denní potřeby, pro zábavu; práce, zaměstnání; volný 
čas a jeho využívání

Mezilidské vztahy a soužití ve společnosti

Osobní bezpečí - bezpečné chování v různém 
prostředí; krizové situace; přivolání pomoci v situaci 
osobního či cizího ohrožení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Žák rozvíjí svůj vztah k životnímu prostředí.
   

Přírodověda 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o 
lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě

nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná 
místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování účastníka 
silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské 
tělo, hygienické návyky

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události
ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o 
lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi 
vztah ke zdraví

pravidla silničního provozu, bezpečnost
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ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě 
nutnosti zajistí lékařskou pomoc
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o 
lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná 
místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování účastníka 
silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události

lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské 
tělo, hygienické návyky

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky

pravidla silničního provozu, bezpečnost

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě 
nutnosti zajistí lékařskou pomoc

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v 
případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; 
ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových 
linek

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

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 a chápe pravidla

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s reaguje adekvátně na pokyny dospělých při reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
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neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech (mdú)

mimořádných událostech a chápe pravidla mimořádných událostech a chápe pravidla

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla

pojmenuje hlavní části lidského těla lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské 
tělo, hygienické návyky

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá 
sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; 
zvládá ošetření drobných poranění

základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o 
lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná 
místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování účastníka 
silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události

lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské 
tělo, hygienické návyky

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky

pravidla silničního provozu, bezpečnost

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě 
nutnosti zajistí lékařskou pomoc

uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření 
drobných poranění
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ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o 
lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě

nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná 
místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování účastníka 
silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské 
tělo, hygienické návyky

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události
ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky

pravidla silničního provozu, bezpečnost

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě 
nutnosti zajistí lékařskou pomoc

rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného 
chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady 
bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví 
jiných

základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o 
lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného 
chování účastníka silničního provozu

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu

nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná 
místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování účastníka 
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silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

lidské tělo - dlouhodobý projekt člověk, péče o lidské 
tělo, hygienické návyky

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události
ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky

pravidla silničního provozu, bezpečnost

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě 
nutnosti zajistí lékařskou pomoc
ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského 
chování

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech a chápe pravidla

ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová 
adekvátně
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

uplatňuje ohleduplné chování a
orientuje v sociálních vazbách

ohleduplné chování a sociální vazby
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ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé 
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích

proměny živé a neživé přírody proměny živé a neživé přírody

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a 
její zeměpisné poloze v Evropě

začlení svou obec (město) do příslušného kraje a
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v
nejbližším okolí, obci (městě), státu

Život na vesnici, Život ve městě, Život v horách a v 
lese,
Lidská komunita

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Žák rozvíjí svůj vztah k životnímu prostředí.

   

Přírodověda 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Živočichové a rostliny, rovnováha v přírodě, návykové 
látky a zdraví
Situace hromadného ohrožení

Třídění organismů.
Znalost kulturních rostlin a jejich využití pro člověka.
Popisování stavby rostlinného těla.
Určování a třídění dřevin.
Třídění plodů a vyhodnocení jejich významu pro 
člověka.
Porovnávání projevů života rostlin a hub.
Popisování stavby těla hub.

Rostliny a jejich vztahy, půda, ohleduplné chování k 
přírodě a globální problémy
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Konkretizace vzájemných vztahů mezi organismy.
Posouzení činnosti člověka v přírodě a vyhodnocování 
základních globálních
problémů.
Objevování propojenosti živé a neživé přírody.
 Seznamování se s principem rovnováhy v přírodě.
 Rozšiřování poznatků o vodě a vzduchu.
 Zvládnutí jednoduchých pokusů.
 Poznávání významných hornin a nerostů.
 Porovnávání vlastností látek (magnetismus).
 Objasnění příčin střídání ročních období.
 Porovnávání rozmanitosti v různých ročních obdobích. 

Rostliny a houby, rovnováha v přírodě, základní 
globální problémy

Porovnávání projevů života organismů v zimě.
 Třídění živočichů.
 Popisování stavby těla ptáků a savců.
 Studování způsobu života ptáků a savců.
 Přizpůsobení organismů prostředí.
 Studování vzájemných vztahů mezi organismy.
 Vyhodnocení základních globálních problémů.
 Posouzení zdravého způsobu života.
 Rozšiřování poznatků o návykových látkách a osvojení 
způsobů odmítání. 

Látky a jejich vlastnosti, voda a vzduch, nerosty a 
horniny, Vesmír a Země

Uvědomování si důležitosti zdravého způsobu života.

 Posouzení zdravého a nezdravého způsobu života.
 Osvojení základních způsobů ošetření.
 Posouzení nebezpečí závislostí.
 Rozlišení a zvládnutí krizových situací.
 Osvojení základních způsobů ošetření.
 Posouzení nebezpečí závislostí.
 Rozlišení a zvládnutí krizových situací.
 Nacvičování bezpečného chování v silničním provozu v 
roli chodce a cyklisty. 

Historické a kulturní poznatky

Nacvičování situací možného hromadného ohrožení. Péče o zdraví, zdravá strava, osobní bezpečí, rostliny a 
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živočichové, přírodaVnímání dopravní situace, správné vyhodnocení a 
vyvození odpovídajících
závěrů pro své chování jako chodec a cyklista.
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví.
Služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na
tísňovou linku.
Chování v mimořádné události. Postup v případě 
ohrožení (varovný signál,
evakuace, zkouška sirén); při požáru (příčiny a prevence 
vzniku požárů,
ochrana a evakuace při požáru). Jak využít integrovaný 
záchranný systém.

Situace hromadného ohrožení

Živočichové a rostliny, rovnováha v přírodě, návykové 
látky a zdraví
Péče o zdraví, zdravá strava, osobní bezpečí, rostliny a 
živočichové, příroda

Porovnávání projevů života organismů.
Popisování stavby těla různých živočichů.
Porovnání způsobu života organismů.
Poznávání vybraných druhů organismů.
Vysvětlení procesu zvětrávání a vzniku půdy.
Vyhodnocení významu organismů pro člověka.
Uvědomování si globálních problémů.
Posuzování vlivu člověka na životní prostředí.
Způsob likvidace odpadů ve škole a v obci.
Příklady živelných pohrom a ekologických katastrof, 
shromažďování informací
ze sdělovacích prostředků i z vyprávění pamětníků.

Rostliny a jejich vztahy, půda, ohleduplné chování k 
přírodě a globální problémy

Pamětihodnosti ČR, mapy, státní symboly, města, státy, 
hory, řeky, významné osobnosti. 

Historické a kulturní poznatky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Poznání základních podmínek života a jejich ovlivnění člověkem - epidemie, voda, zdroje. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Poznávání ekosystémů. 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a životní prostředí v realitě žáka 1. stupně - školní zahrada, školní ekotým. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Lidské aktivity a životní prostředí v realitě žáka 1. stupně - školní zahrada, školní ekotým. 

   

Přírodověda 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

zkoumá přírodu a zvířata v okolí školy, zkoumá okolí 
školní zahrady a školní zahradu

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest zkoumá přírodu a zvířata v okolí školy, zkoumá okolí 
školní zahrady a školní zahradu

ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává 
propojenost živé a neživé přírody

pěstování zvířat - zookroužek a pěstování rostlin na 
školní zahradě

ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny civilizace, národnosti, národy
ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými 
látkami

na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a 
neživé přírody

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako 
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období a jeho vliv na proměny 
jednotlivých částí země

rostliny v jednotlivých ročních obdobích

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné popíše střídání ročních období učí se zkoumat a třídit zvířata a rostliny do systémů v 
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proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé 
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích
ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období

ČR, v různých zeměpisných pásmech

rostliny v jednotlivých ročních obdobíchzkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách 
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí

zkoumá přírodu a zvířata v okolí školy, zkoumá okolí 
školní zahrady a školní zahradu

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující 
se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení 
organismů prostředí

zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším 
okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí

zkoumá přírodu a zvířata v okolí školy, zkoumá okolí 
školní zahrady a školní zahradu

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

návštěva ZOO, botanické zahrady nebo 
přírodovědných muzeí

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé 
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a 
návyky související s preventivní ochranou zdraví a 
zdravého životního stylu
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

lidské tělo, ochrana zdraví

ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

porovnává na základě pozorování základní projevy 
života na konkrétních organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat

civilizace, národnosti, národy
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poškozovat
ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a 
životního prostředí

chová se podle zásad ochrany přírody a životního 
prostředí

civilizace, národnosti, národy

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a 
jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují

popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé 
činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho 
poškozují

civilizace, národnosti, národy

zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o 
drobná domácí zvířata 

pěstování zvířat - zookroužek a pěstování rostlin na 
školní zahradě

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v 
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

zkoumá přírodu a zvířata v okolí školy, zkoumá okolí 
školní zahrady a školní zahradu

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského 
chování
ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová 
adekvátně
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost
ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek
ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, 
začlení svou obec (město) do příslušného kraje
ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České 

uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a
orientuje v sociálních vazbách

civilizace, národnosti, národy
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republiky, určí světové strany
ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití 
ve škole, v rodině, v obci (městě)
ČJS-5-2-01pdodržuje pravidla pro soužití ve škole, v 
rodině, v obci (městě)
ČJS-5-2-02p rozpozná nevhodné jednání a chování 
vrstevníků a dospělých
ČJS-5-2-02p uvede základní práva dítěte, práva a 
povinnosti žáka školy
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou
ČJS-5-2-03p porovná svá přání a potřeby se svými 
finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování 
peněz
ČJS-5-2-03p používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a 
vrácené peníze
ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování 
vrstevníků a dospělých
ČJS-5-2-03p sestaví jednoduchý osobní/rodinný 
rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů
ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva a 
povinnosti žáka školy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy
ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými 
finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování 
peněz
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ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a 
vrácené peníze
ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný 
rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů
ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události
ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky
ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě 
nutnosti zajistí lékařskou pomoc

bezpečné chování a hygienické návyky, prevence lidské tělo, ochrana zdraví

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a 
její zeměpisné poloze v Evropě
ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a 
zajímavosti regionu, ve kterém bydlí
ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi 
životem dnes a životem v dávných dobách
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, 
které se vztahují k regionu a kraji

Česká republika civilizace, národnosti, národy
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ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější 
kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého 
bydliště

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Poznávání ekosystémů. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a životní prostředí v realitě žáka 1. stupně - školní zahrada, školní ekotým. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Poznání základních podmínek života a jejich ovlivnění člověkem - epidemie, voda, zdroje. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.9 Věda 

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

Celkem

1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Povinný Povinný  Povinný   

   

Název předmětu Věda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Předmět věda pomáhá žákům uvědomovat si svou existenci coby součást přírody a vesmíru.

Zprostředkovává mu zážitek mohutnosti přírodních sil a komplexnosti zkoumaných systémů. Tím v
něm probouzí schopnost úžasu, posiluje pocit harmonie a podněcuje touhu po hlubším poznání.
Nacházením odpovědí nabízí žáku prožitek řádu a smyslu.
schopnosti tento řád odhalovat. Učí ho souběžně používat empirické i teoretické prostředky poznání.
Obsah vyučovacího předmětu Věda je rozdělen do deseti oblastí: Látky a tělesa, Pohyb těles, síly,
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Název předmětu Věda
Mechanické vlastnosti tekutin, Energie, Zvukové děje, Elektromagnetické a světelné děje, Vesmír.
Předmět věda obsahuje mimo teoretických znalostí, řadu pokusů a experimentů

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

Předmět se vyučuje jednu hodinu týdně v 1. a 2. a 5. ročníku, jako nepovinný předmět ve 3. a 4. ročníku. 

Integrace předmětů • Fyzika
• Člověk a jeho svět

Mezipředmětové vztahy • Fyzika
• Vědecké objevování

Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:

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

Kompetence pracovní:
Způsob hodnocení žáků Źáci se hodnotí slovním hodnocení dle Pravidel hodnocení školy Heřmánek 
   

Věda 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v 
nejbližším okolí

základní orientace v terénu, na mapě a v plánu 
budovy.

orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy základní orientace v terénu, na mapě a v plánu 
budovy.
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popíše a zvládne cestu do školy základní orientace v terénu, na mapě a v plánu 
budovy.

uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a 
školy 

základní orientace v terénu, na mapě a v plánu 
budovy.

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních 
činností 

umí vyjmenovat náplň základních zaměstnání a jejich 
důležitost pro společnost

pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti umí vyjmenovat náplň základních zaměstnání a jejich 
důležitost pro společnost

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí 
odhadnout jednotlivé časové úseky

pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí 
odhadnout jednotlivé časové úseky

zná rozvržení svých denních činností orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí 
odhadnout jednotlivé časové úseky

provede jednoduchý pokus podle návodu asistuje při školních pokusech a experimentech.

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 

umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své 
chování

rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného 
chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných 

umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své 
chování

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu 

umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své 
chování

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 

umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své 
chování

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 

umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své 
chování
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popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou 
obec (město) do příslušného kraje 

základní orientace v terénu, na mapě a v plánu 
budovy.

orientuje se na mapě České republiky, určí světové 
strany 

základní orientace v terénu, na mapě a v plánu 
budovy.

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

základní orientace v terénu, na mapě a v plánu 
budovy.

řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své 
chování

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 
polokoulí 

základní orientace v terénu, na mapě a v plánu 
budovy.

má základní znalosti o České republice a její zeměpisné 
poloze v Evropě 

základní znalosti o České republice, poznává státní 
symboly

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 
historického, politického, správního a vlastnického 

základní znalosti o České republice, poznává státní 
symboly

uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti 
regionu, ve kterém bydlí 

základní znalosti o České republice, poznává státní 
symboly

rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 

základní znalosti o České republice, poznává státní 
symboly

pozná státní symboly České republiky základní znalosti o České republice, poznává státní 
symboly

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k 
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí 
odhadnout jednotlivé časové úseky

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní 
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i 
movitých kulturních památek 

navštěvujeme výstavy a muzea

rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných navštěvujeme výstavy a muzea
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Věda 1. ročník

dobách 
popíše střídání ročních období orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí 

odhadnout jednotlivé časové úseky
uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro 
cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou dopravní 
situaci na hřišti 

správně aplikuje pravidla silničního provozu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Věda a pokusy a objevování počátků fyziky a pracovních kompetencí tvoří základy kooperace a schopnosti žáků být kompetentní. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
V projektech technických a počáteční vědy se rozvíjí kreativita a schopnost kreativně pracovat a myslet. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Při tvorbě projektů a pracovních aktivitách musí žáci regulovat svoje chování směrem k projektu a ke spolupráci a vzájemně se učit organizovat činnosti. 

   

Věda 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí 
školy
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy

základní orientace v terénu, na mapě a v plánu budovy. základní orientace v terénu, na mapě a v plánu 
budovy.

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní 
činnosti

umí vyjmenovat náplň základních zaměstnání a jejich 
důležitost pro společnost

umí vyjmenovat náplň základních zaměstnání a jejich 
důležitost pro společnost

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí orientuje se na časové ose, používá hodinky, umí 
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Věda 2. ročník

odhadnout jednotlivé časové úseky odhadnout jednotlivé časové úseky
asistuje při školních pokusech a experimentech. asistuje při školních pokusech a experimentech.

umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své 
chování 

umí rozeznat nebezpečné situace a vyhodnotit své 
chování

základní znalosti o České republice, poznává státní 
symboly 

základní znalosti o České republice, poznává státní 
symboly

navštěvujeme výstavy a muzea navštěvujeme výstavy a muzea

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního 
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti

správně aplikuje pravidla silničního provozu správně aplikuje pravidla silničního provozu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Věda a pokusy a objevování počátků fyziky a pracovních kompetencí tvoří základy kooperace a schopnosti žáků být kompetentní. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
V projektech technických a počáteční vědy se rozvíjí kreativita a schopnost kreativně pracovat a myslet. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Při tvorbě projektů a pracovních aktivitách musí žáci regulovat svoje chování směrem k projektu a ke spolupráci a vzájemně se učit organizovat činnosti. 

   

Věda 5. ročník

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

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

určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu

mapa, zkoumaní v mapě, vrstevnice, vytváření mapy, 
chození podle mapy, světové strany
projekt mapy a okolí

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se mapa, zkoumaní v mapě, vrstevnice, vytváření mapy, 
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Věda 5. ročník

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

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

chození podle mapy, světové strany
projekt mapy a okolí

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy

mapa, zkoumaní v mapě, vrstevnice, vytváření mapy, 
chození podle mapy, světové strany
projekt mapy a okolí

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam

Vlastivěda ČR - mapa ĆR, kraje ČR, vodstvo, pohoří, 
nížiny, města, památky, Evropa, okolní státy

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

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

Vlastivěda ČR - mapa ĆR, kraje ČR, vodstvo, pohoří, 
nížiny, města, památky, Evropa, okolní státy

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

rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly

řízení státu - projekt - státní orgány na úrovníi obce,, 
krajů, státní orgány, prezident

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti

návštěvy knihovny, budování školní knihovny a 
knihovniček a jejich zpráva, návštěva muzeí

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

pokusy v oblasti předfyziky a předchemie - 
objevitelské předměty

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
V projektech technických a počáteční vědy se rozvíjí kreativita a schopnost kreativně pracovat a myslet. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Při tvorbě projektů a pracovních aktivitách musí žáci regulovat svoje chování směrem k projektu a ke spolupráci a vzájemně se učit organizovat činnosti. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Věda a pokusy a objevování počátků fyziky a pracovních kompetencí tvoří základy kooperace a schopnosti žáků být kompetentní. 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    
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5.10 Etická a občanská výchova 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Etická a občanská výchova
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Pro první stupeň je důležité, aby děti pracovaly vedle sebe bok po boku vedle sebe a objevovaly sebe. Od 4. 

třídy děti procvičují společnosti, budují sebe sama, jsou orientovanány na vývoj společenství třídy a od 7. 
třídy potřebují žít ve společnosti, potřebují si vytvořit systémy společnosti a schopnost realizace. Rozvíjejí si 
samostatnost a mají zkušennost ve vzájemnném závislosti. Od 7. třídy je nutné, aby žáci uměly 
spolupracovat a vzájemně se obohacovat, rozuměli morálce a být fér atd. 
Největší pocit v budování je pocit vědomí jednotlivce, který se rozvíjí ve společenství. Žáci zažívají svobodu 
a odpovědnosti, žáci 7. - 9. třídy získávají zkušennost, že musejí nést následky, když učiní nějaká rozhodnutí. 
Učitelé žáky podporují a dávají žákům svoje zkušennosti, ale zároveń vytváří prostředí ve kterém mohou 
žáci unést následky.seb
Na druhém stupni rozvíjí žáci svoji osobnost, smysly pro spravedlnost, ale také mysly pro sebejistotu. 
Sebepoznání je v tomto období vývojovým úkolem všech žáků, učetel podporuje tuto sebedůvěru a také 
vzájemnou vztahovou důvěru mezi žáky. 
 

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

V 1. - 5. ročníku je předmět etická výchova propojen s vlastivědou. V 7. - 9. ročníku je propojen s pracovní 
výchovou a realizací školních pracovních projektů k tomu, aby žáci nabyli zkušenností. Dává společnost 
adolescentům opravdovou práci, opravdové rozdělení práce a případné následky vztahů a společenství. 
Žáci si práci mezi sebe rozdělí a to dokáží. Třídní skupina má pocit vlastnictví a společenství. Třída si 
vzájemně rozumí to, kdo co má udělat, jako jednotlivec pro ostatní. A práce je přínosem a také obětí pro 
ostatní. Potřebuje potřebu osobní důstojnosti a spravedlnosti. Je potřeba žít tyto věci. Etiku je potřeba žít, 
morálka skze službu společnosti je potřeba prožít a nelze jí jen vyučit.
Vůle je spojena se svobodou, aby adolescenti mohli být svodobní a činit volby. Svoboda je svobodou 
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Název předmětu Etická a občanská výchova
společenství, dělat svůj vlastní společenský život. Účel je, aby mohli provozovat svůj vlastní život. Jiné je to, 
že je to v přípraveném prostředí školy, s podporou učitele. Adolescenti pochopí silné stránky svých přátel, 
nehledají u nich rovnost, mohou respektovat rozdíly. Tam, kde děti žijí a dává jim to příležitost pro 
společenské společnosti. Organizují se pro řád, společnosti, finance. Potřebují to sami dělat. Vzájemně jsme 
na sebe závislí, jsme tady všichni tým. budujeme odvahu. 

Integrace předmětů • Etická výchova
• Výchova k občanství

Mezipředmětové vztahy • Pracovní výchova
• Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
• Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví

Kompetence k řešení problémů:
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:
Smysl pro povinnost, sebekázeň¨, radostná poslušnost, radostná spolupráce, přizpůsobivost - být schopen 
se přízpůsobit změně a nebo v rámci prvků společenské práce.. 

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

Kompetence občanské:
Způsob hodnocení žáků V etické výchově a tvorbě informacích o společnosti jsou žáci hodnoceni slovním hodnocením a od 7. do 9. 

třídy jsou hodnoceny slovním hodnocením a na vysvědčení 1, pokud žáci splní všechny parametry daných 
předmětů. 

   

Etická a občanská výchova 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s 
porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 
situaci

komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro 
potřeby druhých a přiměřeně situaci

etická výchova neprobíhá jen v hodinách etické 
výchovy, ale i celé atmosféře školy, v etické výchově 
jsou jen otázky shrnovány, komunikujeme o 
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Etická a občanská výchova 9. ročník

neznámém a řešíme aktuální otevřené komunikační 
výzvy jednotlivců a týmu třídy či tříd, rozvíjíme tedy 
sociální a komunikační dovednosti, jako celek, empatii, 
pozorujeme chování ostatních a mluvíme o takovém 
chování, každá třída se vyvíjí společně jako skupina a 
žáci se vzájemně učí od sebe, na svých úspěších a 
chybách a jsou vedeny do patřičné úrovně charakteru 
a zralosti

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské 
osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří 
si zdravé sebevědomí

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje 
vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé 
sebevědomí

etická výchova neprobíhá jen v hodinách etické 
výchovy, ale i celé atmosféře školy, v etické výchově 
jsou jen otázky shrnovány, komunikujeme o 
neznámém a řešíme aktuální otevřené komunikační 
výzvy jednotlivců a týmu třídy či tříd, rozvíjíme tedy 
sociální a komunikační dovednosti, jako celek, empatii, 
pozorujeme chování ostatních a mluvíme o takovém 
chování, každá třída se vyvíjí společně jako skupina a 
žáci se vzájemně učí od sebe, na svých úspěších a 
chybách a jsou vedeny do patřičné úrovně charakteru 
a zralosti

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu etická výchova neprobíhá jen v hodinách etické 
výchovy, ale i celé atmosféře školy, v etické výchově 
jsou jen otázky shrnovány, komunikujeme o 
neznámém a řešíme aktuální otevřené komunikační 
výzvy jednotlivců a týmu třídy či tříd, rozvíjíme tedy 
sociální a komunikační dovednosti, jako celek, empatii, 
pozorujeme chování ostatních a mluvíme o takovém 
chování, každá třída se vyvíjí společně jako skupina a 
žáci se vzájemně učí od sebe, na svých úspěších a 
chybách a jsou vedeny do patřičné úrovně charakteru 
a zralosti

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní chování 
chováním asertivním, neagresivním způsobem 
obhajuje svá práva

nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním 
asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva

etická výchova neprobíhá jen v hodinách etické 
výchovy, ale i celé atmosféře školy, v etické výchově 
jsou jen otázky shrnovány, komunikujeme o 
neznámém a řešíme aktuální otevřené komunikační 
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Etická a občanská výchova 9. ročník

výzvy jednotlivců a týmu třídy či tříd, rozvíjíme tedy 
sociální a komunikační dovednosti, jako celek, empatii, 
pozorujeme chování ostatních a mluvíme o takovém 
chování, každá třída se vyvíjí společně jako skupina a 
žáci se vzájemně učí od sebe, na svých úspěších a 
chybách a jsou vedeny do patřičné úrovně charakteru 
a zralosti

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení médií a 
identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory
EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných sociálních 
situacích

rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s 
pozitivními prosociálními vzory

etická výchova neprobíhá jen v hodinách etické 
výchovy, ale i celé atmosféře školy, v etické výchově 
jsou jen otázky shrnovány, komunikujeme o 
neznámém a řešíme aktuální otevřené komunikační 
výzvy jednotlivců a týmu třídy či tříd, rozvíjíme tedy 
sociální a komunikační dovednosti, jako celek, empatii, 
pozorujeme chování ostatních a mluvíme o takovém 
chování, každá třída se vyvíjí společně jako skupina a 
žáci se vzájemně učí od sebe, na svých úspěších a 
chybách a jsou vedeny do patřičné úrovně charakteru 
a zralosti

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných sociálních 
situacích

spolupracuje i v obtížných sociálních situacích žáci spolupracují jako školní týmy a také jako týmy 
napříč školou, jsou vedeni k demokratickým postojům 
a smíšení, ale také k sociální empatii - viz projekt 
demokratické kultury, školního parlamentu, sociální 
aktivity - tyto aktivity jsou prováděny prakticky a 
teoretickou podporou etické výchovy

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, v 
kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich 
řešení

je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své 
situace a svých možností přispívá k jejich řešení

žáci spolupracují jako školní týmy a také jako týmy 
napříč školou, jsou vedeni k demokratickým postojům 
a smíšení, ale také k sociální empatii - viz projekt 
demokratické kultury, školního parlamentu, sociální 
aktivity - tyto aktivity jsou prováděny prakticky a 
teoretickou podporou etické výchovy

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních 
situací

analyzuje etické aspekty různých životních situací žáci spolupracují jako školní týmy a také jako týmy 
napříč školou, jsou vedeni k demokratickým postojům 
a smíšení, ale také k sociální empatii - viz projekt 
demokratické kultury, školního parlamentu, sociální 
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aktivity - tyto aktivity jsou prováděny prakticky a 
teoretickou podporou etické výchovy

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v 
každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních 
problémů

se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních 
situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů

učitel a žáci se vzájemně provádějí vývojem a také 
těžkými sociálními situacemi jejich životů, učitel 
působí v roli kouče

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, které 
rozvíjejí mezilidské vztahy

aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské 
vztahy

učitel a žáci se vzájemně provádějí vývojem a také 
těžkými sociálními situacemi jejich životů, učitel 
působí v roli kouče

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby 
jejich používání

vzájemné hovory o pocitu vlastenectví a náležitosti k 
Českému státu a Evropě, včetně porozumění 
symbolům

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu vzájemné hovory o pocitu vlastenectví a náležitosti k 
Českému státu a Evropě, včetně porozumění 
symbolům

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj 
postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí

práce s kritickým zvažováním informací v 
mezižákovském a mediálním prostoru

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích

podílí se na tvorbě, porozumění a pochopení a aplikaci 
školního řádu a následně dalších pravidel ve 
společnosti, názorné ukázky z literatury a Bible

VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla 
společenského soužití

respektuje mravní principy a pravidla společenského 
soužití

podílí se na tvorbě, porozumění a pochopení a aplikaci 
školního řádu a následně dalších pravidel ve 
společnosti, názorné ukázky z literatury a Bible

VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích a rozlišuje 
projevy nepřiměřeného chování a porušování 
společenských norem

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích a rozlišuje projevy 
nepřiměřeného chování a porušování společenských 
norem

podílí se na tvorbě, porozumění a pochopení a aplikaci 
školního řádu a následně dalších pravidel ve 
společnosti, názorné ukázky z literatury a Bible

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám

v rámci školní komunity je konfrontován, seznamován 
a veden k rozlišování osobních, kulturních odlišností a 
zvláštností a je veden k respektu

VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy v rámci školní komunity je konfrontován, seznamován 
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zájmy minoritních skupin ve společnosti minoritních skupin ve společnosti a veden k rozlišování osobních, kulturních odlišností a 
zvláštností a je veden k respektu

VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů 
mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a 
postiženým spoluobčanům

rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je 
ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 
spoluobčanům

přátelství, úcta a respekt k druhým osobám, osobám 
starším a handicapovaným - diskuze, praktické situace

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti

v rámci školní komunity je konfrontován, seznamován 
a veden k rozlišování osobních, kulturních odlišností a 
zvláštností a je veden k respektu

VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu a 
xenofobie

je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie v rámci školní komunity je konfrontován, seznamován 
a veden k rozlišování osobních, kulturních odlišností a 
zvláštností a je veden k respektu

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

ozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně 
duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede 
příklady

školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti

sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní 
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 
a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v 
hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti

školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti

sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní 
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 
a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v 
hospodaření domácnosti

školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní a 
ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje 
postavení a role rodinných příslušníků

stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky 
rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných 
příslušníků

školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání
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VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení

školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

VO-9-3-03p ukáže na příkladech vhodné využití 
různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 
placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet

ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k 
čemu slouží bankovní účet

školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je využít

vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby nabízejí, 
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede 
nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít

školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí uvede příklady služeb, které banky nabízejí školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s 
volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání
školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz

školní obchod, žákovské podnikání, přesah do 
informací o státním rozpočtu - sledování vývoje

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
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plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu

kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků ze státního rozpočtu

školní obchod, žákovské podnikání, přesah do 
informací o státním rozpočtu - sledování vývoje
školní projekty spojené s pracovní výchovou, 
plánování rozpočtu, samostané vybírání financí, plány, 
objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o 
tom, jak fungují banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, 
školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče o 
potřebné občany

uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany

školní obchod, žákovské podnikání, přesah do 
informací o státním rozpočtu - sledování vývoje

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz

rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků ze státního rozpočtu

uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany

školní obchod, žákovské podnikání, přesah do 
informací o státním rozpočtu - sledování vývoje

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech 
porovná jejich znaky

stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho 
fungováním, právní uspořádání Českého státu - 
návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní 
moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady 
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů 
a státu

stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho 
fungováním, právní uspořádání Českého státu - 
návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České 
republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní 

chápe státoprávní uspořádání České republiky, 
zákonodárných orgánů a institucí státní správy

stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho 
fungováním, právní uspořádání Českého státu - 
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správy návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti
VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná 
způsoby jejich užívání

uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho 
fungováním, právní uspořádání Českého státu - 
návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

VO-9-4-02p uvede základní prvky fungování 
demokratické společnosti

uvede základní prvky fungování demokratické 
společnosti

stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho 
fungováním, právní uspořádání Českého státu - 
návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu 
pro každodenní život občanů

demokracie - vznik a historie, výhody a nevýhody

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní život občanů

školní volby, volby do zastupitelstva - obdoba - 
praktické

VO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a povinnosti 
občanů

vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů demokracie - vznik a historie, výhody a nevýhody

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele 
a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod

demokracie - vznik a historie, výhody a nevýhody

VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat 
výrobek nebo službu

na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu demokracie - vznik a historie, výhody a nevýhody

VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě 
porušení práv spotřebitele

uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv 
spotřebitele

demokracie - vznik a historie, výhody a nevýhody

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství

pracovní smlouva - viz pracovní výchova - projekty

práva a povinnosti žáka - občana - školní volby, 
zákony, smlouvy, manželská smlouva, spotřebitelská 
smlouva

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, 
oprava či pronájem věci

pracovní smlouva - viz pracovní výchova - projekty
práva a povinnosti žáka - občana - školní volby, 
zákony, smlouvy, manželská smlouva, spotřebitelská 
smlouva

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a 
uvědomuje si rizika jejich porušování

pracovní smlouva - viz pracovní výchova - projekty
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VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života

sebehodnocení

VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v kontextu s 
profesním uplatněním

chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním 
uplatněním

rozvoj dítěte a budoucí plány

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek

rozvoj dítěte a budoucí plány

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání

kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání podpora sebeovládání

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

podpora sebeovládání

VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány formuluje své nejbližší plány plánování -praxe, školní volby a projekty
stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho 
fungováním, právní uspořádání Českého státu - 
návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních 
ustanovení a důsledky protiprávního jednání

uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a 
důsledky protiprávního jednání

práva a povinnosti žáka - občana - školní volby, 
zákony, smlouvy, manželská smlouva, spotřebitelská 
smlouva

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při 
postihování trestných činů

školní volby, volby do zastupitelstva - obdoba - 
praktické

VO-9-4-09p uvede základní informace o sociálních, 
právních a ekonomických otázkách rodinného života a 
rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků

uvede základní informace o sociálních, právních a 
ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje 
postavení a role rodinných příslušníků

stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho 
fungováním, právní uspořádání Českého státu - 
návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné 
komunikace s úřady; požádá v případě potřeby 
vhodným způsobem o radu

vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace 
s úřady; požádá v případě potřeby vhodným způsobem 
o radu

žák a jednání s úřady - praktické zkušenosti nabídnuté 
školou

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný práva a povinnosti žáka - občana - školní volby, 
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přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání

čin, uvede jejich příklady zákony, smlouvy, manželská smlouva, spotřebitelská 
smlouva

VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně 
patologickými jevy

rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými 
jevy

rozezná krizové situace a komunikace o problému a 
nalézání řešení

VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služby 
pomáhajících organizací

v krizových situacích využívá služby pomáhajících 
organizací

rozezná krizové situace a komunikace o problému a 
nalézání řešení

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání

diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání diskuze a korupci a o manipulaci

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich uplatňování

VO-9-5-01p uvede příklady základních práv občanů ČR 
v rámci EU a způsoby jejich uplatňování

uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a 
způsoby jejich uplatňování

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky

uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na 
ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Občanská společnost 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Občanská společnost 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
 Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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Psychohygiena - informace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
 Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Lidské vztahy v mutikulturním pohledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.11 Objevitelský dějepis 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 3 9
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Objevitelský dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Objevitelský dějepis  je důležitým signálem pro učitele i pro žáky, aby objevovali a bádali. Co všechno a jak 

můžeme objevovat v historii? Cílem objevitelského dějepisu je vytvořit motivaci pro dějepis, ale také 
základní rozsah znalostí. 
Považujeme historii za velmi důležitou a její porozumění také za důležité pro identitu každého žáka i 
budoucí generace. 
Objevitelsky  orientované vyučování neboli 00V je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti 
žáků a vede žáky k aktivitě. Projekt je projektem Heřmánek Praha a zároveň je inspirován Badatelsky, 
objevovatelsky či aktivně cestovatelsky motivovaným vyučováním, ale i Montessori.  Cílem této metody je 
pěstovat v žácích přirozenou zvídavost, motivaci k cestování, poznávání kultur, multikulturním 
zkušenostem, které rozvíjejí osobnost žáka dnes i v dospělém věku. Předmět podněcuje chuť žáků zkoumat 
a učit se, ale především poznávat a srovnávat a v poznávání najít pozitivní emoce, ale i poučení a  rozvíjí 
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kritické myšlení, podporuje dobré vztahy a spolupráci ve třídě a rozvíjí důležité dovednosti použitelné v 
dospělosti. 
Objevitelský dějepis pomocí příběhů - spojení vztahem s literaturou a jazykem. Poznávání příběhů je v 
několika úrovní a to v úrovni připomínání již známých příběhů z historie a objevování příběhů neznámých 
dětem, ale i obecně neznámých. Objevitelská metody v oblasti příběhů je možné zkoumat aktivizací 
příběhů, seznámením s příběhy pomocí učitele a jeho prezentace (včetně názorných pomůcek a 
manipulativ), seznámení příběhů pomocí filmu a filmového zpracování, audioknih či knih. V následném 
objevování dochází ke kritickému vyhodnocení poznatků - viz OOV. 
Objevitelský dějepis pomocí historických exkurzí, probíhají pravidelné historické exkurze v rámci PRAHY I  
MIMO. Jednodenní či vícedenní. 
Objevitelský dějepis pomocí umění - divadelního představení či vlastní umělecké aktivity. 
Objevitelský dějepis pomocí pozorování archeologického výzkumu či experimentálního archelologického 
výzkumu. 
Objevitelský dějepis  jako objevování a bádání a kroky k vědeckému přístupu.  Objevitelsky  orientované 
vyučování neboli 00V je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti žáků a vede žáky k 
aktivitě. Projekt je projektem Heřmánek Praha a zároveň je inspirován Badatelsky, objevovatelsky či 
aktivně cestovatelsky motivovaným vyučováním, ale i Montessori.  Cílem této metody je pěstovat v žácích 
přirozenou zvídavost, motivaci k historii, k životě předchozích generací, ke kořenům, k rozmanitosti života 
na zemi v čase a v místě. Předmět podněcuje chuť žáků zkoumat a učit se, ale především poznávat a 
srovnávat a v poznávání najít pozitivní emoce, ale i poučení a  rozvíjí kritické myšlení, podporuje dobré 
vztahy a spolupráci ve třídě a rozvíjí důležité dovednosti použitelné v dospělosti. 
OOV podporuje konstruktivistický, nikoliv jen transmisivní styl výuky. Využívá aktivizující 
metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou 
výuku a učení v životních situacích).OOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu 
porozumění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", a ta je základem bádání 
či vytvořit si vlastní názor. Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy,plánují postup jejich 
ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které 
nakonec prezentují před ostatními.
 Motivačně zveřejněné kroky objevitelského postupu:
Co chci řešit, co je moji nové téma? Co mě zajímá, co mě na tématu zajímá? Kde se dozvím informace? 
Co chci ještě vědět? JEDU NA HISTORICKOU EXKURZI ATD. 
MOTIVACE - FILMY, HISTORICKÁ ZKUŠENOSTI -  ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ- KLADENÍ OTÁZEK - CO JE NA 
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TÉMATU K OBJEVOVÁNÍ? CO JE ZAJÍMAVÉ? K ČEMU JE TAKOVÁ INFORMACE PRO MNE? JE ZAJÍMAVÁ, 
BAVÍ MNE, ZÍSKÁVÁM POUČENÍ. 
OOV umožňuje žákům postupovat ve zjednodušené podobě tak, jak postupují skuteční HISTORICI, 
ARCHEOLOGOVÉ, kteří se svým bádáním nechají obohatit, hledají nové podněty, srovnávají kulturní 
zkušenosti, technické zkušenosti. Hledají a nacházejí a nebo nenacházejí. 
PŘICHÁZÍME SE ZÁJMEM O TÉMA, FORMULUJI VÍCE TÉMA, KTERÉ JE ZAJÍMAVÉ ČI NÁS ZAJÍMÁ.
Důležité je nejen zaujmout žáka, ale také spustit v jeho hlavě myšlenkové pochody typu "jak to tedy je?" 
nebo "to je zvláštní". Pokud téma žáka vnitřně motivuje, zvýší se jeho zájem o OBJEVOVÁNÍ  i učení se 
něčemu novému. Je dobré využít i metody umělecké -filmy, hry, výtvarné aktivity, ale i literární a další. 
OOV - JAK ZJISTÍM VÍCE? JE SKUTEČNĚ TÉMA ZAJÍMAVÉ? PLANOVÁNÍ A PŘÍPRAVA OBJEVOVÁNÍ, 
PROVEDNEÍ OBJEVOVÁNÍ ZÍSKÁVÁNÍ INFOMACÍ, VYHODNOCENÍ INFORMACÍ A JEJICH UŽITKU
Položili jsme si výzkumnou otázku, zpracovali ji do hypotézy a nyní nastává čas naši hypotézu ověřit. To 
můžeme provést buď studiem informací k tématu, konzultacemi s odborníky, nebo realizovat naše vlastní 
pozorování nebo pokus. UKONČENÍ OBJEVOVÁNÍ, JEHO ZPRACOVÁNÍ. CO JSME ZJISTILI, K ČEMU TO 
BUDE?ŘEKNU O TOM OSTATNÍM? - FORMULACE ZÁVĚRŮ, NÁVRAT K HYPOTÉZE, HLEDNÍ SOUVISLOSTÍ, 
PREZENTACE A KLADNÍ NOVÝCH OTÁZEK OBJEVOVÁNÍ... 
Závěrečný krok uzavírá OBJEVITELSKOU cestu, zároveň však může být počátkem dalšího bádání. 
Podstatnou částí kroku je vyhodnocování vlastního bádání, posouzení, zda můj předpoklad byl blízko 
tomu, co mi vyšlo. Jaké další otázky jsem objevil? Jak mohu výsledky mého bádání zajímavě sdělit 
ostatním. 

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

Dějepis je vyučován 2 hodiny týdně v 6. - 9. třídě. Hodiny jsou spojeny do dvou po sobě následujících hodin 
týdně, v 9. třídě jsou 3 hodiny. Rozsah hodin v 9. třídě je rozšířeno z důvodů, aby rozsah historických 
znalostí došlo k současnosti. K výuce dějepisu dochází také v historických exkurzích, které jsou vícedenních 
či jednodenních. Obsahem vyučování dějepisu jsou tyto exkurze. Pokud žák se exkurze neúčastní je 
nahrazeno tím, že žák zpracuje projekt na dané téma, stanovené učitelem. Čas zpracování je stanoven při 
přípravě akce a zpracování projektu proběhne do 14 dní od organizace akce a to nejpozději do 31. 12 v 
prvním pololetí a do 15. 6. v druhém pololetí. 
Učitel vyhotoví plán práce předmětu a stanoví hlavní témata ročního plánu. Pro každé roční téma probíhá 
minimálně jeden test znalostí - viz způsob hodnocení žáků. Źák vyhotoví za pololetí jeden samostatný 
projekt, který prezentuje minimálně před třídou. 

Integrace předmětů • Dějepis
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Kompetence k učení:
Dějepis patří ve škole Heřmánek objevitelské vzdělávacích předmětů. Tyto předměty vytváří motivaci k 
historii. Tato motivace a zájem o historii vytváří pro žáky vztah k historii, archeologii a dalším pomocným 
vědám historickým. Historie vytváří kompetence k učení, k vytváření schopností učení - kritického myšlení, 
výběru dat a metod spolupráce.  Základním zájmem výuky historie v Heřmánku, je vytvořit zájem o historii, 
spojení a radost se získaných poznatku. Stejně tak jako získání vlastního zážitku z dějepisu - pomocí radosti, 
pomocí možnosti uvažovat a kriticky zvažovat historii a použít jí ve vlastním životě, jako poučení, inspiraci 
atd. Cílem objevitelského předmětu je zorientovat žáky v základních znalostech, ale důležitější je 
seznámení s vědním oborem a zaujetí pro vědní obor. 
Kompetence k řešení problémů:
Kritické  myšlení předpokládá schopnost rozvoji kompetence řešení problémů a jeho rozvoj. Tato metoda 
může být komplikací pro žáky, kteří jsou zvyklí pracovat metodou paměťového učení, ale upřednostňujeme 
tuto metodu. Historie pokládá řadu otázek o lidských životech a vývoji společnosti, rozhodnutí jednotlivců a 
tím, jak ovlivńují celé dějiny. Ale i o náhodách a příčinách a důslecích. Zkoumat problémy historie, znamená 
poučit se do vlastní současnosti. Historie nabízí mnoho problémů, které nejsou vyřešení a také takové 
zůstanou, ale možnost přemýšlet o těchto tématech je základem dalších humanitních věd.
V historii mají žáci možnost se kriticky postavit k historii a jednotlivcům a i skupinám. Mohou posoudit 
vlastní postoje a nabýt vlastní zkušennost pomocí zvažování, diskuze a podobných. 
Kompetence komunikativní:
Historie lidstva je o možnosti se domluvit a vytvářet komunitu. Historie lidstva je historie jazyka. To je 
důležité. Ale i při studiu historie je pracovat týmově, klást otázky a trénovat diskuzi. Však sholastika, jako 
metody diskuze je historický středověký vynález. A tak po vzoru scholastiky je potřeba v historii klást oázky, 
diskutovat a komunikovat. A tato komunikace má pravidla a systém. 
Komunikace - všechny formy - vyprávění žáků a učitel a rozhovory, posuzování, tvoření, spolupráce a 
sebevyjádření v projektech, v různých aktivtách, vlastní hodnocení historie a všeho ostatního. Žáci se ve 
skupině také učí respektovat vzájemnou diskuzi, vzájemné náslouchání názorům učitele či ostatních žáků. 

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

Kompetence sociální a personální:
Ve oblasti sociální a personální, škola Heřmánek uplaťńuje především charakterovou výchovu. Pro takovou 
se hodí historie, která může klást historicky pozitivní vzory i negativní poučení. Ve výuce je potřeba poctivě 
pracovat a rozvíjet svoji nezávislost, ale také rozvíjet hledání sama sebe, svého charakteru a vlastního 
vyjádření,sebehodnotit svoji práci rozumně a kriticky. Stejně tak je dobré nelhat a být upřimný a otevřený, 
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ale zároveň zvažovat.
Kompetence občanské:
Historie, buduje občanské kompetence, díky tomu, že popisuje rozvoje společnosti - vznik demokracie, její 
vznik, komplikace, které přináší mezilidské vztahy atd. Je to základ občanské společnosti. V současné době 
je nezbytné také tvořit českou národnost a to učením české historie a také Evropské občanství. 
Kompetence pracovní:
Pracovní kompetence jsou pro všechny předměty nutné. Je potřeba rozumět zadáním, úkolům a také 
zodpovědnost při jejich odevzdání. 
Kompetence digitální:
Při výuce dějepisu využíváme také práci na internetu, vyhledávání v Google, encyklopediích, You tube a 
také využití počítačů při zpracování projektů a aktivit dějepisu. 

Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí převážně slovním hodnocením. Od 7. třídy a v IVP je možné také používat hodnocení 
známkou. Učitelé kombinovaného či individuálního hodnocení si mohou způsob hodnocení vybrat. 
Hodnocení probíhá průběžně v souladu s rozvojem vlastního sebehodnocení žáků a s možností účastnit se 
hodnocení i pro rodiče - díky tripartitnímu hodnocení. Sebehodnocení se žáci učí od 1. ročníku a rozvojem 
sebehodnocení a následného spoluúčasti na plánování školního učiva pro žáky a i rodiče se vyvíjí 
kompetence učení, samostatnosti a zodpovědnosti. 
Hodnocení učitelem v rámci slovního hodnocení zahrnuje čtvrtletní  informování pokroku směrem od 
učitele k žákům a rodičům prostřednictvím zprávy o naučené látce, testování, pokroku žáka a jeho 
pracovních výkonech, mimořádných aktivitách a přístupu ke spolupráci atd. Toto hodnocení je sděleno 
písemně rodičům v systému Edupage.  2 x ročně . 2 x ročně je toto hodnocení převedeno 2 x ročně 
písemné hodnocení - vysvědčení.
Hodnocení práce a postupu žáka vychází z plánování učitele a plánování pokroku žáka. Hodnocení je 
respektující a nevytváří škálu, která by srovnávala žáky ve třídě. Ale může postihnout rozvoj znalostí a škálu 
vývoje. Učitel si v rámci podkladů pro hodnocení uchovává písemné práce, písemné zápisy z pozorování či 
testy a další možné podklady v elektronické či listinné formě.
 Pokud  není učitel třídním učitelem vkládá pololetní hodnocení do 15. ledna či 15. června a zveřejńuje pro 
rodiče i žáky. 
K součásti hodnocení v objevitelském předmětu  patří také fotoinformace v rámci skupiny Heřmánek Praha 
- Facebooková uzavřená skupina školy. Tyto informace poskytuje učitel českého jazyka týdně - tedy 2 x 
měsíčně. Informace se mohou týkat výuky, či motivace k výuce a inspirace. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

215

   

Objevitelský dějepis 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků
D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit se 
z minulosti

uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků

význam a smysl historie

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje 
instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

historická věda a archeologie a pomocné vědy 
historické

nejstarší starověké civilizace - Mezopotámie, Egypt, 
Fénicie, Židovský národ
první evropské civilizací - Mínojská civilizace, Mykény, 
Athény, Sparta
městské státy - rozdíl mezi Athénami a ostatními 
městskými státy, zejména Spartou
řecké mýty a pověsti - dobytí Troji
Homér - Ilias a Odysea
Řecko-perské války
Peloponéská válka
Filip a Alexander Makedonský
vznik Římského státu - časová přímka dějin Říma - 
pověsti
Etruské království

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí 
hlavní historické epochy v chronologickém sledu

kolonizace území ve Starověku
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Římská republika - vznik
Punské války
Spartakovo povstání
Říše římská - rozvoj území - obsazení Galie, Británie a 
dalších jižních provincií
G. J. Cesar
První císaři
Další císaři a vrchol císařství
Válka židovská
Poslední císaři
Rozdělení Říma
Řím a barbaři a zánik Říše Římské
Další rozvoj Východořímské říše
Nástupnické barbarské státy - Karel Veliký
Vznik křesťanství a jeho vliv na rozpad Ř. Ř.

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, 
způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a 
kultovní předměty
D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu života 
pravěkých a současných lidí

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich 
materiální a duchovní kulturu

pravěk

vznik prvních osídleníD-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování 
kovů pro lidskou společnost pastevci a kočovníci
uvede příklady archeologických kultur na našem území historická věda a archeologie a pomocné vědy 

historické
řemesla a dělba práce¨D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 

podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a 
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací podmínky vzniku nejstarších civilizací

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 

porovná formy vlády a postavení společenských skupin 
v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 

Demokracie a její vznik, tyranie, království a císařství
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podstatu antické demokracie demokracie
nejstarší starověké civilizace - Mezopotámie, Egypt, 
Fénicie, Židovský národ
Válka židovská

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a zrod křesťanství

demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické 
kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou 
civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

Vznik křesťanství a jeho vliv na rozpad Ř. Ř.
městské státy - rozdíl mezi Athénami a ostatními 
městskými státy, zejména Spartou
řecké mýty a pověsti - dobytí Troji
Filip a Alexander Makedonský
vznik Římského státu - časová přímka dějin Říma - 
pověsti
Římská republika - vznik

uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly 
součástí světového kulturního dědictví

Říše římská - rozvoj území - obsazení Galie, Británie a 
dalších jižních provincií
vznik prvních osídleníD-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními 

podmínkami a vývojem starověkých států
uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami

pastevci a kočovníci
nejstarší starověké civilizace - Mezopotámie, Egypt, 
Fénicie, Židovský národ
městské státy - rozdíl mezi Athénami a ostatními 
městskými státy, zejména Spartou
Řecko-perské války

D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších 
civilizací

popíše život v době nejstarších civilizací

Římská republika - vznik
demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické 
kultury a zrod křesťanství 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
V 6. třídě budujeme obsah toho, jak přemýšlení o demokratické společnosti občana, ve vztahu k historickým tématům vzniku demokracie a jejího formování. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Etnický původ je dobrým tématem pro 6. třídu historie, kdy sledujeme vznik národů a stěhování národů. 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
změnu evropské situace, která nastala v důsledku 
příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
vznik Francie, situace v Británie a Irsku,
Německé státy
Severské státy

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

popíše podstatnou změnu evropské situace, která 
nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace 
a vzniku států

na jednom či více státech popsat vznik a vývoj 
evropských monarchií
Byzanská říše a pád Konstantinopole
Rozvoj Turecké říše - Islám
Východoevropská křesťanská mise a mise 
západoevropská /iro-skotská/

porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-
slovanské a islámské kulturní oblasti

Konstantin (Cyril) a Metoděj, křesťanská bohoslužba v 
rodném jazyce, vznik Staroslověnštiny, Cyrilice a 
Hlaholice

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech
D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území

objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj 
českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech

Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a 
postavení těchto státních útvarů v evropských 
souvislostech

Konstantin (Cyril) a Metoděj, křesťanská bohoslužba v 
rodném jazyce, vznik Staroslověnštiny, Cyrilice a 
Hlaholice

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého 
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah 
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám

Křesťanství - vznik klášterů, křesťanská misie do 
Západní Evropy, křesťanská misie z Východořímské 
říše, vznik řádů, papež jako představitel církve a 
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celibát, písemnictví v církvi
Rozdělení církvi - odloučení východořímské a 
západořímské církve, krize církve západní, Jan Luther a 
protestantismus,infvizice, rekatolizace
Rozdělení církvi - odloučení východořímské a 
západořímské církve, krize církve západní, Jan Luther a 
protestantismus,infvizice, rekatolizace

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 
společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

život ve středověku - život na venkově - poddaný a 
vrchnost, vznik měst, život ve městě, cechy a obchod

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové 
myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve 
na tyto požadavky 

významné památky Středověku, Gotika

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

vymezí význam husitské tradice pro český politický a 
kulturní život

Jan Hus, husité, křížová výprava
Jednota Bratská
vymezí význam husitské tradice pro český politický a 
kulturní život
významné památky Středověku, GotikaD-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 

se staly součástí světového kulturního dědictví
uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly 
součástí světového kulturního dědictví Renezanční myšlenky - umění, věda a technika a 

renezanční a barokní architektura
uvede příklady archeologických kultur na našem území česká prehistorie a její časová souvislost s dějinami 

světa
D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území uvede první státní útvary na našem území Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a 

postavení těchto státních útvarů v evropských 
souvislostech

D-9-4-03p uvede základní informace z období počátků 
českého státu

uvede základní informace z období počátků českého 
státu

Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a 
postavení těchto státních útvarů v evropských 
souvislostech

D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 
husitského hnutí
D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve 
středověké společnosti

charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského 
hnutí

Jan Hus, husité, křížová výprava
Jednota Bratská
vymezí význam husitské tradice pro český politický a 
kulturní život

D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve popíše úlohu a postavení církve ve středověké Jan Hus, husité, křížová výprava
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Objevitelský dějepis 7. ročník

středověké společnosti společnosti Jednota Bratská
vymezí význam husitské tradice pro český politický a 
kulturní život

D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu v 
době přemyslovské a lucemburské

rozeznává období rozkvětu českého státu v době 
přemyslovské a lucemburské

Český stát - Přemyslovci a Lucemburkové

D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti 
přemyslovského a lucemburského státu

uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a 
lucembursko

Český stát - Přemyslovci a Lucemburkové

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého 
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí

Křesťanství - vznik klášterů, křesťanská misie do 
Západní Evropy, křesťanská misie z Východořímské 
říše, vznik řádů, papež jako představitel církve a 
celibát, písemnictví v církvi

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Jsme Evropané, vznik je v 7. třídě skvělé téma, kdy témata začínají vznikem moderních států celé Evropy a Evropa přebírá ekonomické a politické vedení světového 
dění. 

   

Objevitelský dějepis 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky

popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky

Bílá hora, Jednota Bratrská a Jan Amos Komenský

Zámořské objevy
Jiří z Podebrad, Jagelonci, Habsburkové

objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy 
rozdělené do řady mocenských a náboženských center a 
jeho postavení uvnitř habsburské monarchie Evropa a turecký vpád

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její 
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Objevitelský dějepis 8. ročník

války a posoudí její důsledky posoudí její důsledky důsledky
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus - Francie, Velká Británie, Rakousko, 
Rusko

na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus

vznik USA, války válka za nezávislost, a Sever proti 
Jihu, demokracie a USA

rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a 
uvede jejich představitele a příklady významných 
kulturních památek 

renezance, baroko v různých formách

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti

ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve 
vybraných zemích a u nás, které charakterizují 
modernizaci společnosti

objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce 
a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím 
starých společenských struktur v Evropě na straně 
druhé 

francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého 
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů

vznik národního uvědomění, Národní obrození, 
politický a ekonomický rozvoj

charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních 
skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných 
evropských revolucích 

rozvoj průmyslu, rozvoj dopravy, vznik dělnické třídy, 
sociální práce a ženská hnutí

na vybraných příkladech demonstruje základní politické 
proudy 

nové politické názory, tradiční životní názory versus 
moderní názory

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost 
vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 
vymezí význam kolonií

modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 
jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke 
kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje 
soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií

D-9-5-03p popíše důsledky objevných cest a poznávání 
nových civilizací pro Evropu
D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější 
osobnosti českých dějin v novověku

popíše důsledky objevných cest a poznávání nových 
civilizací

Mimoevropské civilizace
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Objevitelský dějepis 8. ročník

pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v 
novověku 

Zámořské objevy

D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní historické události 
v naší zemi v daném období

uvede zásadní historické události v naší zemi vznik národního uvědomění, Národní obrození, 
politický a ekonomický rozvoj

D-9-6-03p uvede základní historické události v naší 
zemi v 19. století

uvede základní historické události v naší zemi v 19. 
století

vznik národního uvědomění, Národní obrození, 
politický a ekonomický rozvoj

D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti 
českých dějin 19. století

vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19 vznik národního uvědomění, Národní obrození, 
politický a ekonomický rozvoj

rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti 
jednotlivých historických etap 

absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus - Francie, Velká Británie, Rakousko, 
Rusko

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové 
myšlenky žádající reformu církve

renezance a reformace

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus - Francie, Velká Británie, Rakousko, 
Rusko

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek

renezance a reformace

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě

objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy a 
jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a 
uvede příklady významných kulturních památek 

renezance, baroko v různých formách

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě

objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce 
a napoleonských válek a rozbitím starých společenských 
struktur v Evropě

francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Jsem Evropané, vznik je 8. třídě skvělé téma. Obsah vyučování 7. třídy je spojený s pocitem evropanství. Probírané téma v 7. třídě je o centrální roli Evropy v historii 
celého světa a přináší i souvislosti s historií a vývojem ostatních regionů Austrálie, Asie a Severní i Jižní Ameriky. 
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Objevitelský dějepis 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rozvoj techniky a nové objevyD-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 

ve světových válkách a jeho důsledky
na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky Vláda v Evropě, královna a císařovna Viktorie a její 

vnuci
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů

rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů rozvoj demokratických států

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich 
nastolení v širších ekonomických a politických 
souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; 
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu

totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších 
ekonomických a politických souvislostech a důsledky 
jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu 
totalitarismu a vypjatého nacionalismu

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska lidských práv

antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z 
hlediska lidských prá

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí

zhodnotí postavení Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí

postavení Československa v evropských souvislostech 
a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a 
kulturní prostředí

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; 
uvede příklady střetávání obou bloků

příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede 
příklady střetávání obou bloků

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické 
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce

mocenské a politické důvody euroatlantické 
hospodářské a vojenské spolupráce

mocenské a politické důvody euroatlantické 
hospodářské a vojenské spolupráce

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí posoudí postavení rozvojových zemí

postavení rozvojových zemí
D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech prokáže základní orientaci v problémech současného orientaci v problémech současného světa, vznik 
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Objevitelský dějepis 9. ročník

Evropské unie, rozvoj Číny a dalších zemí, USAsoučasného světa světa
Rozvoj české republiky - od vzniku do současnosti - 
1968, a 1989 a následujích 20 let

D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a 
politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války
D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o 
vzniku samostatné Československé republiky

vede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. 
světové války
uvede základní informace o vzniku samostatné 
Československé republiky

1. světová válka

2. světová válkaD-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 2. 
světové války a politický a hospodářský vývoj v 
poválečné Evropě

popíše průběh a důsledky 2. světové války
holokaust

D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a 
vítězství demokracie v naší vlasti

chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství 
demokracie

Rozvoj české republiky - od vzniku do současnosti - 
1968, a 1989 a následujích 20 let

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Rozvoj demokracie v 18. a 21. století je velký, a tak historické souvislosti a realita dnešního dne souvisejí. 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Rozvoj demokracie v 18. a 21. století je velký, a tak historické souvislosti a realita dnešního dne souvisejí. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pro historii je velmi důležité kritické zkoumání faktů, je možné ho spojit s kritickým čtením a vnímáním mediálních sdělení. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Kulturní diference

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    
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5.12 Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví  

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 1 2 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví
Oblast Člověk a příroda, Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět  Badatelských přírodopis a výchova ke zdraví  na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím 

obsahem na předmět přírodověda  na 1. stupni. Předmět umožňuje žákům porozumět zákonitostem 
přírodních procesů, uvědomit si důležitost přírodovědných poznatků a aplikací v praktickém životě. Je 
zaměřen na praktické metody poznávání přírody –pozorování lupou a mikroskopem, práci s určovacími klíči 
a atlasy, založení herbáře, práce s minerálya horninami. Žáci si osvojují důležité dovednosti jako objektivně 
pozorovat, experimentovat, analyzovat výsledky pozorování, vyvozovat závěry. Metody práce jsou 
zaměřeny na práci ve skupinách, na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, důraz je kladen na 
činnostní charakter učení. 
Spojení přírodopisu a výchovy ke zdraví. Výchova ke zdraví se častěji spojuje s TV, v našem ŠVP jsme 
připojili výchovu ke zdraví k přírodopisu, vzhledem k tomu, že bychom rádi, aby žáci pečovali o svoje zdraví 
vědomě a dobře si promysleli plán přístupu ke svému zdraví a přirozeně je spojený s oblastmi přírodovědy. 
Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví. Vysvětlení názvu - badatelský je důležitým signálem pro učitele i 
pro žáky, aby objevovali a bádali. Badatelsky orientované vyučování neboli BOV je vyučovací metoda, která 
staví na přirozené zvídavosti žáků a vede žáky k aktivitě. Projekt navazuje na projekt Badatelé.cz, který je 
výsledkem spolupráce vzdělávacího centra Tereza a týmu učitelů, o metody umožńující zařazovat 
badatelsky orientované vyučování do běžné  do běžné výuky. Cílem této metody je pěstovat v žácích 
přirozenou zvídavost. Předmět podněcuje chuť žáků zkoumat a učit se, rozvíjí kritické myšlení, podporuje 
dobré vztahy a spolupráci ve třídě a rozvíjí důležité dovednosti použitelné v dospělosti. 
BOV podporuje konstruktivistický, nikoliv jen transmisivní styl výuky. Využívá aktivizující 
metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou 
výuku a učení v životních situacích).BOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu 
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Název předmětu Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví
porozumnění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", a ta je základem 
bádání.Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy,plánují postup jejich ověření, provádějí 
pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují 
před ostatními.
Kroky badatelského postupu:

BOV umožňuje žákům postupovat ve zjednodušené podobě tak, jak postupují skuteční vědci. Vědci svými 
pokusy neodpovídají na otázky, ale hledají důkazy pro své domněnky, případně se snaží domněnky jiného 
vědce vyvrátit. K tomu je třeba nejprve tyto domněnky jasně zformulovat.

Důležité je nejen zaujmout žáka, ale také spustit v jeho hlavě myšlenkové pochody typu "jak to tedy je?" 
nebo "to je zvláštní". Pokud téma žáka vnitřně motivuje, zvýší se jeho zájem o bádání i učení se něčemu 
novému.

Položili jsme si výzkumnou otázku, zpracovali ji do hypotézy a nyní nastává čas naši hypotézu ověřit. To 
můžeme provést buď studiem informací k tématu, konzultacemi s odborníky, nebo realizovat naše vlastní 
pozorování nebo pokus. 

Závěrečný krok uzavírá badatelskou cestu, zároveň však může být počátkem dalšího bádání. Podstatnou 
částí kroku je vyhodnocování vlastního bádání, posouzení, zda můj předpoklad byl blízko tomu, co mi 
vyšlo. Jaké další otázky jsem objevil? Jak mohu výsledky mého bádání zajímavě sdělit ostatním

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

Učitel stanoví roční plán výuky na základě tohoto ŠVP Heřmánek. V rámci výuky jsou stanovené 2 hodiny 
týdně k pravidelné výuce. Jedná se o dvouhodinový blok ve školním rozvrhu. V ročním plánu výuky učitel 
stanoví také jednotlivé bloky témat a z těchto bloků budou vyplývat testy znalostí - minimálně jeden z 
každého bloku - viz způsob hodnocení žáků. Během školního roku by žák také měl pracovat na minimálně 
jednom, ale lépe na dvou vlastních výzkumných projektech, který si domluví s učitelem a bude prezentovat 
před třídou. Součástí výuky jsou také výjezdy a práce v terénu. Čas a množství výjezdů stanoví roční plán 
výuky. Přírodovědná práce v terénu je povinnou součástí tohoto ŠVP a pokud se ho žák neúčastní, zadá mu 
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učitel zpracovat projekt, který předpokládá práci v rozsahu rozsahu výjezdu, kteří žáci odevzdají nejpozději 
měsíc po uskutečněném výjezdu a nejpozději 31. 12. v prvním pololetí a v druhém pololetí 15. 6. (a to i v 
případě, že projekt bude následovat). 

Integrace předmětů • Přírodopis
• Výchova ke zdraví

Mezipředmětové vztahy • Pracovní výchova
• Etická a občanská výchova

Kompetence k učení:
Na úrovni předmětu fyzika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující
postupy:
- vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací získaných četbou i sdělovacími prostředky, k jejich
efektivnímu využití v procesu učení a dalších předmětech
- poskytujeme žákům možnost samostatně pozorovat, experimentovat a vyvozuje závěry pro další využití
- dbáme na osvojení obecně užívaných termínů znaků a symbolů
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětu přírodopis jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány 
následující
postupy:
- vedeme žáky k vnímání ekologických problémů současného světa, k přemýšlení o jejich příčinách
a způsobech řešení
- poskytujeme žákům prostor pro samostatné řešení problémů, pro využívání empirických metod 
poznávání
- vedeme žáky k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i 
na
ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku a hledat na ně odpovědi

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

Kompetence občanské:
Na úrovni předmětu přírodopis jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány 
následující
postupy:
- vyžadujeme u žáků respektování přesvědčení druhých lidí, odmítání útlaku a hrubého zacházení
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- vedeme žáky k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí, k ochraně zdraví svého i jiných
Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu přírodopis jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány 
následující
postupy:
- nabízíme žákům empirické metody poznávání přírody
- dbáme na dodržování základních pravidel bezpečnosti práce a chování při poznávání přírody
- vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětu přírodopis jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány 
následující
postupy:
- nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů
i pro komunikaci a spolupráci s ostatními
- poskytujeme žákům prostor pro vyjadřování svých myšlenek a názorů v písemném i ústním projevu
- umožňujeme žákům zapojování do diskuse, obhajování svého názoru
Kompetence sociální a personální:
Na úrovni předmětu přírodopis jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány 
následující
postupy:
- prací ve skupině umožňujeme žákům podílet se na vytváření pravidel společné týmové práce, na 
upevňování
dobrých mezilidských vztahů
- podporujeme u žáků potřebu efektivně spolupracovat při řešení úkolů, respektovat názory a zkušenosti
ostatních

Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí převážně slovním hodnocením. Od 7. třídy a v IVP je možné také používat hodnocení 
známkou. Učitelé kombinovaného či individuálního hodnocení si mohou způsob hodnocení vybrat. 
Hodnocení probíhá průběžně v souladu s rozvojem vlastního sebehodnocení žáků a s možností účastnit se 
hodnocení i pro rodiče - díky tripartitnímu hodnocení. Sebehodnocení se žáci učí od 1. ročníku a rozvojem 
sebehodnocení a následného spoluúčasti na plánování školního učiva pro žáky a i rodiče se vyvíjí 
kompetence učení, samostatnosti a zodpovědnosti. 
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Hodnocení učitelem v rámci slovního hodnocení zahrnuje čtvrtletní  informování pokroku směrem od 
učitele k žákům a rodičům prostřednictvím zprávy o naučené látce, testování, pokroku žáka a jeho 
pracovních výkonech, mimořádných aktivitách a přístupu ke spolupráci atd. Toto hodnocení je sděleno 
písemně rodičům v systému Edupage.  2 x ročně . 2 x ročně je toto hodnocení převedeno 2 x ročně 
písemné hodnocení - vysvědčení.
Hodnocení práce a postupu žáka vychází z plánování učitele a plánování pokroku žáka. Hodnocení je 
respektující a nevytváří škálu, která by srovnávala žáky ve třídě. Ale může postihnout rozvoj znalostí a škálu 
vývoje. Učitel si v rámci podkladů pro hodnocení uchovává písemné práce, písemné zápisy z pozorování či 
testy a další možné podklady v elektronické či listinné formě.
 Pokud  není učitel třídním učitelem vkládá pololetní hodnocení do 15. ledna či 15. června a zveřejńuje pro 
rodiče i žáky. 
K součásti hodnocení v objevitelském předmětu  patří také fotoinformace v rámci skupiny Heřmánek Praha 
- Facebooková uzavřená skupina školy. Tyto informace poskytuje učitel českého jazyka týdně - tedy 2 x 
měsíčně. Informace se mohou týkat výuky, či motivace k výuce a inspirace. 

   

Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví 6. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vznik, vývoj, rozmanitost, projevy životaa jeho význam 
– výživa, dýchání, růst,rozmnožování, vývin, reakce na 
podněty;
názory na vznik života

má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích

základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy,organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné
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význam a zásady třídění organismů
viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití
houby bez plodnic základní charakteristika, pozitivní a 
negativní vliv na člověka a živé organismy
houby s plodnicemi -stavba, výskyt, význam, zásady 
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami
lišejníky –stavba, symbióza, výskyt a význam
stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla–
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování
vývoj, vývin a systém živočichů–významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů -prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci), strunatci(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci,savci)
rozšíření, význam a ochrana živočichů–hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva
projevy chování živočichů
praktické metody poznávání přírody –pozorování 
lupou a mikroskopem (případnědalekohledem), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů
vznik, vývoj, rozmanitost, projevy životaa jeho význam 
– výživa, dýchání, růst,rozmnožování, vývin, reakce na 
podněty;

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v 
daném přehledu vývoje organismů

názory na vznik života
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší 
základní projevy a podmínky života

základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy,organismy jednobuněčné a 
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P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů a 
rozliší základní projevy a podmínky života
P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů
P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

mnohobuněčné

popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a 
bakterií a objasní funkci základních organel 

základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy,organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů 
(orgánových soustav) rostlin i živočichů

základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy,organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné

zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových 
soustav rostlin i živočichů 

základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy,organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

význam a zásady třídění organismů

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických jednotek

vývoj, vývin a systém živočichů–významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů -prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci), strunatci(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
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ptáci,savci)
rozšíření, význam a ochrana živočichů–hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva
projevy chování živočichů
vznik, vývoj, rozmanitost, projevy životaa jeho význam 
– výživa, dýchání, růst,rozmnožování, vývin, reakce na 
podněty;
základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, 
orgány, orgánové soustavy,organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné

rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a 
mnohobuněčnými organismy

význam a zásady třídění organismů
P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a bakterií v 
přírodě a na člověka

uvede na příkladech z běžného života význam virů a 
bakterií v přírodě i pro člověka

viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka
P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a bakterií v 
přírodě a na člověka

uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na 
člověka

viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

houby bez plodnic základní charakteristika, pozitivní a 
negativní vliv na člověka a živé organismy

P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby podle charakteristických znaků

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s 
plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků

houby s plodnicemi -stavba, výskyt, význam, zásady 
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

houby bez plodnic základní charakteristika, pozitivní a 
negativní vliv na člověka a živé organismy

P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby podle charakteristických znaků

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle 
charakteristických znaků

houby s plodnicemi -stavba, výskyt, význam, zásady 
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v houby bez plodnic základní charakteristika, pozitivní a 
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houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

negativní vliv na člověka a živé organismy

P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby podle charakteristických znaků

ekosystémech a místo v potravních řetězcích

houby s plodnicemi -stavba, výskyt, význam, zásady 
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků lišejníky –stavba, symbióza, výskyt a význam

pozná lišejníky lišejníky –stavba, symbióza, výskyt a význam

aplikuje praktické metody poznávání přírody praktické metody poznávání přírody –pozorování 
lupou a mikroskopem (případnědalekohledem), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů

využívá metody poznávání přírody osvojované v 
přírodopisu 

praktické metody poznávání přírody –pozorování 
lupou a mikroskopem (případnědalekohledem), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů

P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla–
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

vývoj, vývin a systém živočichů–významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů -prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci), strunatci(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci,savci)

P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná 
jejich hlavní zástupce

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin

vývoj, vývin a systém živočichů–významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů -prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci), strunatci(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci,savci)

P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná 
jejich hlavní zástupce

rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní 
zástupce

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla–
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
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organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí
P-9-4-03 odvodí na základě vlastního pozorování 
základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní 
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí

odvodí na základě pozorování základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému prostředí

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla–
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy

rozšíření, význam a ochrana živočichů–hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva

P-9-4-04p ví o významu živočichů v přírodě i pro 
člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy

ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy

rozšíření, význam a ochrana živočichů–hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Při výuce předmětu přírodopis je kladen důraz na ekosystémové pojetí a funkce ekosystému.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Při výuce předmětu přírodopis se žáci naučí o základních podmínkách života.  

   

Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
anatomie a morfologie rostlin –stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen,stonek, 
list, květ, semeno, plod)
fyziologie rostlin –základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování systém rostlin–
poznávání a zařazování daných zástupců běžných 
druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, 
přesličky, kapradiny),
nahosemenných a krytosemenných 
rostlin(jednoděložných a dvouděložných) ,jejich vývoj 
a využití hospodářsky významných zástupců
význam rostlin a jejich ochrana
organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím;populace, 
společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému
ochrana přírody a životního prostředí globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území
stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla–
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování
vývoj, vývin a systém živočichů–významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů -prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci), strunatci(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci,savci)

má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích má základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích

rozšíření, význam a ochrana živočichů–hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva
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projevy chování živočichů
praktické metody poznávání přírody –pozorování 
lupou a mikroskopem (případnědalekohledem), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů
význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka
fyziologie rostlin –základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování systém rostlin–
poznávání a zařazování daných zástupců běžných 
druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, 
přesličky, kapradiny),
nahosemenných a krytosemenných 
rostlin(jednoděložných a dvouděložných) ,jejich vývoj 
a využití hospodářsky významných zástupců

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v 
daném přehledu vývoje organismů

vývoj, vývin a systém živočichů–významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů -prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci), strunatci(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci,savci)
anatomie a morfologie rostlin –stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen,stonek, 
list, květ, semeno, plod)

rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů 
(orgánových soustav) rostlin i živočichů

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla–
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování

zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových 
soustav rostlin i živočichů 

  třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických jednotek

fyziologie rostlin –základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování systém rostlin–
poznávání a zařazování daných zástupců běžných 
druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, 
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přesličky, kapradiny),
nahosemenných a krytosemenných 
rostlin(jednoděložných a dvouděložných) ,jejich vývoj 
a využití hospodářsky významných zástupců
vývoj, vývin a systém živočichů–významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů -prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci), strunatci(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci,savci)

rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a 
mnohobuněčnými organismy 

anatomie a morfologie rostlin –stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen,stonek, 
list, květ, semeno, plod)

  na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od 
buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům

praktické metody poznávání přírody –pozorování 
lupou a mikroskopem (případnědalekohledem), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů

porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a 
uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině 
jako celku 

  porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná 
funkce jednotlivých částí těla rostlin 

anatomie a morfologie rostlin –stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen,stonek, 
list, květ, semeno, plod)

  vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při pěstování rostlin

fyziologie rostlin –základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování systém rostlin–
poznávání a zařazování daných zástupců běžných 
druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, 
přesličky, kapradiny),
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rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich 
využití 

fyziologie rostlin –základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování systém rostlin–
poznávání a zařazování daných zástupců běžných 
druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, 
přesličky, kapradiny),
význam rostlin a jejich ochranauvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob 

jejich pěstování význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje 
jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

  rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich 
zástupce 

organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím;populace, 
společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému
ochrana přírody a životního prostředí globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území

  odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

praktické metody poznávání přírody –pozorování 
lupou a mikroskopem (případnědalekohledem), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů

popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

organismy a prostředí - vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím;populace, 
společenstva, přirozené a umělé
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému
ochrana přírody a životního prostředí globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla–
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
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rozmnožování
porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

vývoj, vývin a systém živočichů–významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů -prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci), strunatci(paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci,savci)
rozšíření, význam a ochrana živočichů–hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva

  rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin

projevy chování živočichů
rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní 
zástupce 

projevy chování živočichů  odvodí na základě pozorování základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení svému prostředí

praktické metody poznávání přírody –pozorování 
lupou a mikroskopem (případnědalekohledem), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů

odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života 
a přizpůsobení danému prostředí 

rozšíření, význam a ochrana živočichů–hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva
projevy chování živočichů

  zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy

význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka
ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
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živočichy 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Při výuce předmětu přírodopis je kladen důraz na poznání problémů životního prostředí a roli člověka a jeho aktivit v něm.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Při výuce předmětu přírodopis je kladen důraz na budování kladného vztahu k přírodě a odpovědného vztahu k životního prostředí.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Při výuce předmětu přírodopis je kladen důraz na poznání základních podmínek života a odpovědného vztahu k zachování těchto  podmínek.  člověka a jeho aktivit v 
něm.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Při výuce předmětu přírodopis je kladen důraz na ekosystémové pojetí a to, aby se děti naučili základní znalosti o fungování ekosystémů. 

   

Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví 8. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
BIOLOGIE ČLOVEKA
fylogeneze a ontogeneze člověka–rozmnožování 
člověka
anatomie a fyziologie–stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány,

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

orgánové soustavy (opěrná, pohybová,oběhová, 
dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídicí), 
vyšší nervová činnost

P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského BIOLOGIE ČLOVEKA
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lidského těla a jejich funkce fylogeneze a ontogeneze člověka–rozmnožování 
člověka

P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny

anatomie a fyziologie–stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány,

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

těla a jejich funkce

orgánové soustavy (opěrná, pohybová,oběhová, 
dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídicí), 
vyšší nervová činnost

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

BIOLOGIE ČLOVEKA
fylogeneze a ontogeneze člověka–rozmnožování 
člověka
BIOLOGIE ČLOVEKA
fylogeneze a ontogeneze člověka–rozmnožování 
člověka
anatomie a fyziologie–stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány,

P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka

orgánové soustavy (opěrná, pohybová,oběhová, 
dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídicí), 
vyšší nervová činnost
BIOLOGIE ČLOVEKA
fylogeneze a ontogeneze člověka–rozmnožování 
člověka
anatomie a fyziologie–stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány,
orgánové soustavy (opěrná, pohybová,oběhová, 
dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídicí), 
vyšší nervová činnost
Vývin jedince

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří

objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do 
stáří

Genetika člověka
BIOLOGIE ČLOVEKA
fylogeneze a ontogeneze člověka–rozmnožování 
člověka

P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince popíše vznik a vývin jedince

anatomie a fyziologie–stavba a funkce jednotlivých 
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částí lidského těla, orgány,
orgánové soustavy (opěrná, pohybová,oběhová, 
dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídicí), 
vyšší nervová činnost
Vývin jedince
Genetika člověka
hygiena duševní činnosti
nemoci, úrazy a prevence–příčiny, příznaky,praktické 
zásady a postupy při léčení běžných,nemocí; závažná 
poranění a život ohrožující stavy, epidemie

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní 
význam zdravého způsobu života

životní styl–pozitivní a negativní dopad prostředí a 
životního stylu na zdraví člověka
hygiena duševní činnosti
nemoci, úrazy a prevence–příčiny, příznaky,praktické 
zásady a postupy při léčení běžných,nemocí; závažná 
poranění a život ohrožující stavy, epidemie

P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby

životní styl–pozitivní a negativní dopad prostředí a 
životního stylu na zdraví člověka

aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození 
těla 

nemoci, úrazy a prevence–příčiny, příznaky,praktické 
zásady a postupy při léčení běžných,nemocí; závažná 
poranění a život ohrožující stavy, epidemie

zná zásady poskytování první pomoci při poranění nemoci, úrazy a prevence–příčiny, příznaky,praktické 
zásady a postupy při léčení běžných,nemocí; závažná 
poranění a život ohrožující stavy, epidemie

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví 

nemoci, úrazy a prevence–příčiny, příznaky,praktické 
zásady a postupy při léčení běžných,nemocí; závažná 
poranění a život ohrožující stavy, epidemie

projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím 
ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc 

nemoci, úrazy a prevence–příčiny, příznaky,praktické 
zásady a postupy při léčení běžných,nemocí; závažná 
poranění a život ohrožující stavy, epidemie

uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním nemoci, úrazy a prevence–příčiny, příznaky,praktické 
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kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými 
lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech 
odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla 

zásady a postupy při léčení běžných,nemocí; závažná 
poranění a život ohrožující stavy, epidemie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Při výuce předmětu přírodopis je rozvíjeno poznání ekosystémů. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Při výuce předmětu přírodopis je rozvíjeno chápání žáků životního prostředí a roli člověka a jeho aktivit v něm.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Při výuce předmětu přírodopis je rozvíjeno poznání problémů životního prostředí a roli člověka a jeho aktivit v něm.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Při výuce předmětu přírodopis je rozvíjeno poznání základních podmínek života a roli člověka a jeho aktivit při uchování těchto podmínek. 

   

Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví 9. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Vznik a vývoj života a názory na témaobjasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání 

života podmínky života
popíše jednotlivé vrstvy Země Éry vývoje Země, Geologický vývoj a stavba ČR

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek

Mineralogie - Nerosty a horniny, jejich fyzikální a 
chemické vlastnosti

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů Geologické děje vnitřní a vnější



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

244

Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví 9. ročník

geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody
P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů

porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, 
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 

Podzemní voda a prameny

rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik Půdy

rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

Éry vývoje Země, Geologický vývoj a stavba ČR

Mineralogie - Nerosty a horniny, jejich fyzikální a 
chemické vlastnosti
Geologické děje vnitřní a vnější
Půdy
Podzemní voda a prameny
Vznik a vývoj života a názory na téma
Éry vývoje Země, Geologický vývoj a stavba ČR
Ekologie a životní prostředí, živé a neživé složky 
prostředí

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých 
ekosystémů a charakterizuje mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, 
jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před 
nimi

podmínky života
P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj a udržení života na Zemi

na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj a udržení života na Zemi

Ekologie a životní prostředí, živé a neživé složky 
prostředí
Ekologie a životní prostředí, živé a neživé složky 
prostředí

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi

podmínky života
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi (mdú)

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi (mdú)

Ekologie a životní prostředí, živé a neživé složky 
prostředí

rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 
populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému 

Ekologie a životní prostředí, živé a neživé složky 
prostředí
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rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní 
základní princip některého ekosystému 

Ekologie a životní prostředí, živé a neživé složky 
prostředí
Ekologie a životní prostředí, živé a neživé složky 
prostředí

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v 
různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam

podmínky života
P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v 
různých ekosystémech

Ekologie a životní prostředí, živé a neživé složky 
prostředí
Ochrana přírodyuvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 

životní prostředí a příklady narušení rovnováhy 
ekosystému

Člověk a jeho vliv na přírodu

P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a 
objasní jejich důsledky

popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní 
jejich důsledky

Člověk a jeho vliv na přírodu

Ekologie a životní prostředí, živé a neživé složky 
prostředí
podmínky života
Ochrana přírody

P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka na 
životní prostředí

pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí

Člověk a jeho vliv na přírodu
P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody poznávání přírody Praktické poznávání přírody, chování v přírodě, 

bezpečnost
P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody 
osvojované v přírodopisu

využívá metody poznávání přírody osvojované v 
přírodopisu

Praktické poznávání přírody, chování v přírodě, 
bezpečnost

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování 
při poznávání živé a neživé přírody 

Praktické poznávání přírody, chování v přírodě, 
bezpečnost

dodržuje základní pravidla bezpečného chování při 
poznávání přírody 

Praktické poznávání přírody, chování v přírodě, 
bezpečnost

pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro 
člověka

pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka Člověk a jeho vliv na přírodu

P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné fyziologické 
procesy a jejich využití
P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin 
a zná jejich zástupce

rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich 
využití

Pěstování rostlin, brambory - projekty pěstování
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P-9-3-03p uvede význam hospodářsky důležitých 
rostlin a způsob jejich pěstování

uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob 
jejich pěstování

Pěstování rostlin, brambory - projekty pěstování

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému
P-9-7-02p objasní základní princip některého 
ekosystému
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí

na příkladu objasní základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému

objasní základní princip některého ekosystému

Ekosystémy

využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích 
živočichů k zajišťování jejich životních potřeb

využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích 
živočichů k zajišťování jejich životních potřeb

chov zvířat

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě

tvorba školní a třídní komunity, chápání rodinných 
vztahů navazuje na Etickou a občanskou výchovu a 
přímá souvislost mezi zdravím a dobrým duševním 
stavem

VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi 
vrstevníky i členy rodiny
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy 
rodiny

tvorba školní a třídní komunity, chápání rodinných 
vztahů navazuje na Etickou a občanskou výchovu a 
přímá souvislost mezi zdravím a dobrým duševním 
stavem

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a 
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

tvorba školní a třídní komunity, chápání rodinných 
vztahů navazuje na Etickou a občanskou výchovu a 
přímá souvislost mezi zdravím a dobrým duševním 
stavem

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví

tvorba školní a třídní komunity, chápání rodinných 
vztahů navazuje na Etickou a občanskou výchovu a 
přímá souvislost mezi zdravím a dobrým duševním 
stavem

VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a 
jejich naplňování ve shodě se zdravím

uvědomuje si základní životní potřeby a jejich 
naplňování ve shodě se zdravím

schopnost posouzení vlastního zdravotního stavu

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska psychohygiena a schopnost vyjadřování vlastních 
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hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní 
podpory zdraví

názorů a přiměřených emocí, zdravé seběvědomí

VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i 
svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o 
aktivní podporu zdraví

respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v 
rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví

schopnost posouzení vlastního zdravotního stavu

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví

psychohygiena a schopnost vyjadřování vlastních 
názorů a přiměřených emocí, zdravé seběvědomí

VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje 
ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a 
zájmy

projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s 
vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy

psychohygiena a schopnost vyjadřování vlastních 
názorů a přiměřených emocí, zdravé seběvědomí

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o 
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

psychohygiena a schopnost vyjadřování vlastních 
názorů a přiměřených emocí, zdravé seběvědomí

psychohygiena a schopnost vyjadřování vlastních 
názorů a přiměřených emocí, zdravé seběvědomí

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s 
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací návyky strava a jídelníček, kalorie

VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v 
rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy 
a zdravého stravování

dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých 
možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého 
stravování

strava a jídelníček, kalorie

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, 
chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc

strava a jídelníček, kalorie

VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem svěří se se zdravotním problémem důvěra a schopnost komunikace zdravotního stavu a 
problémů

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; 
dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v 
rámci školy a obce

důvěra a schopnost komunikace zdravotního stavu a 
problémů

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 

samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 

schopnost odpočívat a relaxovat
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organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

překonávání únavy a předcházení stresovým situacím

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně 
reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

změny v období dospívání, význam sexuality a 
nepřeceňuje její vývoj a na základní škole 
neexperimentuje

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, 
etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe 
význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování

změny v období dospívání, význam sexuality a 
nepřeceňuje její vývoj a na základní škole 
neexperimentuje

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým

zdravotní stavy a psychosociální zdraví, rozliší riziko 
závislostí a návykových látek

VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a provozováním hazardních her

dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a 
provozováním hazardních her

zdravotní stavy a psychosociální zdraví, rozliší riziko 
závislostí a návykových látek

VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při 
kontaktu se sociálně patologickými jevy

uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy

změny v období dospívání, význam sexuality a 
nepřeceňuje její vývoj a na základní škole 
neexperimentuje

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje 
osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi

změny v období dospívání, význam sexuality a 
nepřeceňuje její vývoj a na základní škole 
neexperimentuje

VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám 
brutality a násilí

zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a 
násilí

změny v období dospívání, význam sexuality a 
nepřeceňuje její vývoj a na základní škole 
neexperimentuje

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 

projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím 
ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc

změny v období dospívání, význam sexuality a 
nepřeceňuje její vývoj a na základní škole 
neexperimentuje
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pomoc
VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v 
sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 
neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o 
centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 
telefonní čísla
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí
VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných 
událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení 
obyvatel

uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním 
kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými 
lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech 
odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla

změny v období dospívání, význam sexuality a 
nepřeceňuje její vývoj a na základní škole 
neexperimentuje

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v 
sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 
neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o 
centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 
telefonní čísla

uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

změny v období dospívání, význam sexuality a 
nepřeceňuje její vývoj a na základní škole 
neexperimentuje

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných 
událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení 
obyvatel

chová se odpovědně při mimořádných událostech a 
prakticky využívá základní znalosti první pomoci při 
likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel

změny v období dospívání, význam sexuality a 
nepřeceňuje její vývoj a na základní škole 
neexperimentuje

Nepřiřazené učivo
  zodpovědné chování probíhá celým vzdělávacím 

systémem a vrcholí v etické a zdravotní výchově 
   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    
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5.13 Fyzika 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor chemie je vyučován v rámci integrovaného předmětu Fyzika – chemie (F-CH) od 6. po 9. 

ročník. Je součástí oblasti Člověk a příroda a zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody, 
poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění faktů, pomáhá lépe se orientovat v běžném 
životě. Vzdělávání je zaměřeno na osvojení základních chemikálních pojmů a odborné terminologie, 
symbolů, postupů, znaků. Vede k rozvíjení dovedností objektivně pozorovat a měřit či spočítat chemické 
vlastnosti těles a látek a na rozvoj logického, abstraktního a exaktního myšlení. Učí žáky ověřovat hypotézy 
a chemické zákony, také zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi. Podporuje 
vytváření logického myšlení. Výuka předmětu podporuje aktivní účast žáků na získávání teoretických 
poznatků pomocí praktických aktivit (chemikálních pokusů, projektů, laboratorních prací), které tvoří 
základ výuky. Předmět je vyučován na 2. stupni, vzdělávací oblast navazuje na témata, se kterými se žáci 
seznámili již na 1. stupni v rámci povinného předmětu Prvověda a nepovinného předmětu Věda, jež jsou 
oba na naší škole vyučovány od 1. ročníku. Hodinová dotace předmětu F-CH pro 6. a 7. ročník je 2 hodiny 
týdně, v 8. a 9. ročníku 3 hodiny týdně. Hodinová dotace na tento předmět je navýšená o 3 disponibilní 
hodiny.
Laboratorní práce 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Fyzika
Mezipředmětové vztahy • Věda
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Název předmětu Fyzika
• Vědecké objevování

Kompetence k učení:
Kompetence k řešení problémů:

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

Kompetence pracovní:

Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí převážně slovním hodnocením. Od 7. třídy a v IVP je možné také používat hodnocení 
známkou. Učitelé kombinovaného či individuálního hodnocení si mohou způsob hodnocení vybrat. 
Hodnocení probíhá průběžně v souladu s rozvojem vlastního sebehodnocení žáků a s možností účastnit se 
hodnocení i pro rodiče - díky tripartitnímu hodnocení. Sebehodnocení se žáci učí od 1. ročníku a rozvojem 
sebehodnocení a následného spoluúčasti na plánování školního učiva pro žáky a i rodiče se vyvíjí 
kompetence učení, samostatnosti a zodpovědnosti. 
Hodnocení učitelem v rámci slovního hodnocení zahrnuje čtvrtletní  informování pokroku směrem od 
učitele k žákům a rodičům prostřednictvím zprávy o naučené látce, testování, pokroku žáka a jeho 
pracovních výkonech, mimořádných aktivitách a přístupu ke spolupráci atd. Toto hodnocení je sděleno 
písemně rodičům v systému Edupage.  2 x ročně . 2 x ročně je toto hodnocení převedeno 2 x ročně 
písemné hodnocení - vysvědčení.
Hodnocení práce a postupu žáka vychází z plánování učitele a plánování pokroku žáka. Hodnocení je 
respektující a nevytváří škálu, která by srovnávala žáky ve třídě. Ale může postihnout rozvoj znalostí a škálu 
vývoje. Učitel si v rámci podkladů pro hodnocení uchovává písemné práce, písemné zápisy z pozorování či 
testy a další možné podklady v elektronické či listinné formě.
 Pokud  není učitel třídním učitelem vkládá pololetní hodnocení do 15. ledna či 15. června a zveřejńuje pro 
rodiče i žáky. 
K součásti hodnocení v objevitelském předmětu  patří také fotoinformace v rámci skupiny Heřmánek Praha 
- Facebooková uzavřená skupina školy. Tyto informace poskytuje učitel českého jazyka týdně - tedy 2 x 
měsíčně. Informace se mohou týkat výuky, či motivace k výuce a inspirace. 

   

Fyzika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech 
vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas

prakticky změří vhodně vybranými měřidly fyzikální 
veličiny – délku, objem, hmotnost, teplotu, čas, sílu, tlak 
vzduchu a elektrické napětí a určí jejich změny

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti,
- objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení 
jednoduchých problémů

převádí jednotky délky (mm, cm, dm, m, km), obsahu 
(m2, ar, ha, km2), objemu (dm3, m3, l), hmotnosti (g, 
kg, t) a času (s, min, h)

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti,
- objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

uvede s použitím tabulek pro základní školu značky a 
jednotky následujících fyzikálních veličin – délka, dráha, 
objem, hmotnost, čas, rychlost, síla, hustota

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
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- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti,
- objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

vysvětlí na základě porozumění částicovému složení 
látek následující procesy – rozpouštění pevných látek v 
kapalině (i v závislosti na teplotě) a šíření zápachu v 
uzavřené místnosti

Látka a těleso, skupenství látek, atomy a molekuly, 
vlastnosti atomů a molekul

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti,
- objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

objasní pojmy délková teplotní roztažnost a objemová 
teplotní roztažnost

Vlastnosti látek - skupenství, rozpustnost, hustota
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

na základě pochopení zákonitostí pro délkovou a 
objemovou teplotní roztažnost uvede praktické příklady 
jevů a vysvětlí je (včetně anomálie vody)

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
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- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti,
- objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

objasní praktický význam veličiny hustota jako 
charakteristiky látky a veličin hmotnost a objem jako 
charakteristik konkrétního tělesa

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti,
- objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

vypočítá ze vztahu pro hustotu látky i hmotnost, resp. 
objem tělesa (s použitím tabulek pro základní školu)

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti,
- objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
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- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý 
elektrický obvod

identifikuje schematické značky součástí elektrického 
obvodu (např. žárovka, zdroj, vypínač, rezistor, 
voltmetr, ampérmetr) a pojmenuje jednotlivé součásti 
elektrického obvodu

Elektrický obvod
- elektrický proud, elektrické napětí, zdroje 
elektrického napětí, účinky elektrického proudu, 
elektrické spotřebiče,
- elektrický obvod, jeho schéma, jednoduchý elektrický 
obvod, složitější elektrické obvody,
- elektrický proud v kapalinách a plynech,
- bezpečnost při práci s elektřinou,
- zkrat,
- magnetické vlastnosti elektrického proudu, 
magnetické pole cívky, elektromagnet

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý 
elektrický obvod

zapojí podle schématu jednoduchý elektrický obvod 
včetně zapojení voltmetru a ampérmetru pro měření 
elektrického napětí a proudu

Elektrický obvod
- elektrický proud, elektrické napětí, zdroje 
elektrického napětí, účinky elektrického proudu, 
elektrické spotřebiče,
- elektrický obvod, jeho schéma, jednoduchý elektrický 
obvod, složitější elektrické obvody,
- elektrický proud v kapalinách a plynech,
- bezpečnost při práci s elektřinou,
- zkrat,
- magnetické vlastnosti elektrického proudu, 
magnetické pole cívky, elektromagnet

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý 
elektrický obvod

ovládá pravidla bezpečné práce a manipulace s 
elektrickými zařízeními a ovládá základy první pomoci 
při úrazu elektrickým proudem

Elektrický obvod
- elektrický proud, elektrické napětí, zdroje 
elektrického napětí, účinky elektrického proudu, 
elektrické spotřebiče,
- elektrický obvod, jeho schéma, jednoduchý elektrický 
obvod, složitější elektrické obvody,
- elektrický proud v kapalinách a plynech,
- bezpečnost při práci s elektřinou,
- zkrat,
- magnetické vlastnosti elektrického proudu, 
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magnetické pole cívky, elektromagnet
F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

rozliší skupenství látek Vlastnosti látek - skupenství, rozpustnost, hustota

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

pojmenuje změny skupenství látek Vlastnosti látek - skupenství, rozpustnost, hustota

F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech 
vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas

porovná společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek Vlastnosti látek - skupenství, rozpustnost, hustota

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

určí skupenství, barvu, zápach, rozpustnost ve vodě Vlastnosti látek - skupenství, rozpustnost, hustota

uvede zásady bezpečné práce v laboratoři Nebezpečné látky - kategorie nebezpečných látek, 
jejich označení výstražnými symboly

na základě výstražných symbolů a varování na etiketě 
posoudí nebezpečnost látky 

Nebezpečné látky - kategorie nebezpečných látek, 
jejich označení výstražnými symboly

popíše způsoby bezpečné práce s chemickými látkami 
ve školní laboratoři 

Nebezpečné látky - kategorie nebezpečných látek, 
jejich označení výstražnými symboly

pro práci s chemickými látkami volí vhodné ochranné 
pomůcky a správně je využívá 

Nebezpečné látky - kategorie nebezpečných látek, 
jejich označení výstražnými symboly

uvede všechna telefonní čísla integrovaného 
záchranného systému důležitá pro případ havárie a 
popíše zásady volání na tísňové linky 

Nebezpečné látky - kategorie nebezpečných látek, 
jejich označení výstražnými symboly

popíše zásady první pomoci při úrazu (poleptání, 
popálení, pořezání, nadýchání se jedovatého plynu) v 
laboratoři nebo domácnosti 

Nebezpečné látky - kategorie nebezpečných látek, 
jejich označení výstražnými symboly

na příkladech ze svého okolí uvede způsob chování při 
úniku nebezpečných chemických látek 

Nebezpečné látky - kategorie nebezpečných látek, 
jejich označení výstražnými symboly

rozlišuje částice atomu, atomy a molekuly Stavba atomu - atom a jeho struktura, protonové číslo; 
prvek – název, značka

popíše umístění protonů, elektronů a neutronů v 
atomu 

Stavba atomu - atom a jeho struktura, protonové číslo; 
prvek – název, značka

uvede znaménko elektrického náboje elektronu a 
protonu 

Stavba atomu - atom a jeho struktura, protonové číslo; 
prvek – název, značka
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rozliší anionty, kationty a atomy Elektrické vlastnosti těles

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu
F-9-2-01p rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči 
jinému tělesu

rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému 
tělesu

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti,
- objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles
F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení 
jednoduchých problémů

zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení 
jednoduchých problémů

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti,
- objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci 
působí síla

rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla Síla

předvídá změnu pohybu těles při působení síly Síla

F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná Magnetické vlastnosti látek
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vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů 
a jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či 
není zdrojem světla
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické využití; 
rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla

F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů 
a jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či 
není zdrojem světla
F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

využívá prakticky poznatky o působení magnetického 
pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného 
napětí v ní

Magnetické vlastnosti látek

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

   

Fyzika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
objasní, že pohyb je relativní, a určí, zda je těleso v 
klidu, či v pohybu vzhledem k jiným tělesům 

Pohyb tělesa
- definice pohybu, posuvný a otáčivý pohyb, průměrná 
rychlost, okamžitá rychlost, měření rychlosti,
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, dráha 
rovnoměrného pohybu, dráha nerovnoměrného 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

259

Fyzika 7. ročník

pohybu, grafický záznam, výpočet doby 
rovnoměrného pohybu

na základě popisu pohybu tělesa nebo zkušenosti určí, 
zda se jedná o pohyb rovnoměrný, nebo nerovnoměrný, 
přímočarý nebo křivočarý, posuvný nebo otáčivý 

Pohyb tělesa
- definice pohybu, posuvný a otáčivý pohyb, průměrná 
rychlost, okamžitá rychlost, měření rychlosti,
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, dráha 
rovnoměrného pohybu, dráha nerovnoměrného 
pohybu, grafický záznam, výpočet doby 
rovnoměrného pohybu

vysvětlí rozdíl mezi rychlostí rovnoměrného pohybu a 
průměrnou rychlostí nerovnoměrného pohybu 

Pohyb tělesa
- definice pohybu, posuvný a otáčivý pohyb, průměrná 
rychlost, okamžitá rychlost, měření rychlosti,
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, dráha 
rovnoměrného pohybu, dráha nerovnoměrného 
pohybu, grafický záznam, výpočet doby 
rovnoměrného pohybu

určí na základě znalosti hodnot dvou veličin (dráha, čas 
nebo rychlost) hodnotu veličiny třetí (s použitím tabulek 
pro základní školu) 

Pohyb tělesa
- definice pohybu, posuvný a otáčivý pohyb, průměrná 
rychlost, okamžitá rychlost, měření rychlosti,
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, dráha 
rovnoměrného pohybu, dráha nerovnoměrného 
pohybu, grafický záznam, výpočet doby 
rovnoměrného pohybu

rozliší klid a pohyb tělesa v grafu vyjadřujícím závislost 
dráhy na čase 

Pohyb tělesa
- definice pohybu, posuvný a otáčivý pohyb, průměrná 
rychlost, okamžitá rychlost, měření rychlosti,
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, dráha 
rovnoměrného pohybu, dráha nerovnoměrného 
pohybu, grafický záznam, výpočet doby 
rovnoměrného pohybu

prakticky změří velikost působící síly siloměrem Síly a jejich vlastnosti
- vzájemné působení těles, síla, skládání rovnoběžných 
sil, skládání různoběžných sil, tíhová síla a těžiště, 
setrvačnost, síla a změny pohybu,
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- akce a reakce,
- otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa,
- tlak, tlaková síla,
- smykové tření, valivé tření a odpor prostředí

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

určí graficky výslednici dvou sil se společným 
působištěm působících na těleso

Síly a jejich vlastnosti
- vzájemné působení těles, síla, skládání rovnoběžných 
sil, skládání různoběžných sil, tíhová síla a těžiště, 
setrvačnost, síla a změny pohybu,
- akce a reakce,
- otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa,
- tlak, tlaková síla,
- smykové tření, valivé tření a odpor prostředí

uvede příklady, kdy a jak se v denním životě i v 
technické praxi cíleně zvětšuje nebo zmenšuje velikost 
třecí síly 

Síly a jejich vlastnosti
- vzájemné působení těles, síla, skládání rovnoběžných 
sil, skládání různoběžných sil, tíhová síla a těžiště, 
setrvačnost, síla a změny pohybu,
- akce a reakce,
- otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa,
- tlak, tlaková síla,
- smykové tření, valivé tření a odpor prostředí

aplikuje své poznatky o silách při vysvětlení funkce 
vybraných jednoduchých strojů (páka, kladka) 

Síly a jejich vlastnosti
- vzájemné působení těles, síla, skládání rovnoběžných 
sil, skládání různoběžných sil, tíhová síla a těžiště, 
setrvačnost, síla a změny pohybu,
- akce a reakce,
- otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa,
- tlak, tlaková síla,
- smykové tření, valivé tření a odpor prostředí

vysvětlí princip setrvačnosti (např. chování těles v 
automobilu při prudkém brzdění) 

Síly a jejich vlastnosti
- vzájemné působení těles, síla, skládání rovnoběžných 
sil, skládání různoběžných sil, tíhová síla a těžiště, 
setrvačnost, síla a změny pohybu,
- akce a reakce,
- otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa,
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- tlak, tlaková síla,
- smykové tření, valivé tření a odpor prostředí

vysvětlí závislost projevů setrvačnosti na hmotnosti 
tělesa při uvádění těles do pohybu, resp. do klidu 

Síly a jejich vlastnosti
- vzájemné působení těles, síla, skládání rovnoběžných 
sil, skládání různoběžných sil, tíhová síla a těžiště, 
setrvačnost, síla a změny pohybu,
- akce a reakce,
- otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa,
- tlak, tlaková síla,
- smykové tření, valivé tření a odpor prostředí

vypočítá gravitační sílu působící na těleso, pokud zná 
hmotnost tělesa 

Síly a jejich vlastnosti
- vzájemné působení těles, síla, skládání rovnoběžných 
sil, skládání různoběžných sil, tíhová síla a těžiště, 
setrvačnost, síla a změny pohybu,
- akce a reakce,
- otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa,
- tlak, tlaková síla,
- smykové tření, valivé tření a odpor prostředí

uvede konkrétní příklad sil při vzájemném působení 
dvou těles 

Síly a jejich vlastnosti
- vzájemné působení těles, síla, skládání rovnoběžných 
sil, skládání různoběžných sil, tíhová síla a těžiště, 
setrvačnost, síla a změny pohybu,
- akce a reakce,
- otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa,
- tlak, tlaková síla,
- smykové tření, valivé tření a odpor prostředí

vysvětlí na příkladu, jak se liší pohybové účinky síly na 
těleso v závislosti na jejím směru, orientaci a působišti 
při stejné velikosti 

Síly a jejich vlastnosti
- vzájemné působení těles, síla, skládání rovnoběžných 
sil, skládání různoběžných sil, tíhová síla a těžiště, 
setrvačnost, síla a změny pohybu,
- akce a reakce,
- otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa,
- tlak, tlaková síla,
- smykové tření, valivé tření a odpor prostředí
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vyhledá a popíše využití jednoramenné a dvojramenné 
páky v každodenním životě 

Síly a jejich vlastnosti
- vzájemné působení těles, síla, skládání rovnoběžných 
sil, skládání různoběžných sil, tíhová síla a těžiště, 
setrvačnost, síla a změny pohybu,
- akce a reakce,
- otáčivý účinek síly, rovnováha tělesa,
- tlak, tlaková síla,
- smykové tření, valivé tření a odpor prostředí

popíše a vysvětlí princip konkrétního jednoduchého 
zařízení, které využívá Pascalův zákon 

Tlak

popíše změny hydrostatického, resp. atmosférického 
tlaku v závislosti na hloubce, resp. nadmořské výšce 

Tlak

popíše příklady využití principu spojených nádob v 
běžném životě, resp. technické praxi 

Tlak

objasní pojmy přetlak, resp. podtlak a využití těchto jevů 
v technické praxi 

Tlak

na základě experimentu určí velikost vztlakové síly 
působící na těleso zcela ponořené do kapaliny 

Tlak

na základě znalosti hustoty tělesa a tekutiny předpoví 
chování tělesa v této tekutině 

Tlak

uvede příklady stejnorodého optického prostředí a dále 
pak příklady průhledných, průsvitných a neprůhledných 
optických prostředí 

Světelné jevy
- přímočaré šíření světla, rychlost světla,
- stín a polostín, - zatmění Slunce a Měsíce, fáze 
Měsíce,
- odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla, lom 
světla, čočky, zobrazení předmětů čočkami,
- oko, optické klamy, optické přístroje
- užití čoček v praxi,
- rozklad světla hranolem, barvy

vysvětlí zákon odrazu světla při použití pojmu kolmice 
dopadu 

Světelné jevy
- přímočaré šíření světla, rychlost světla,
- stín a polostín, - zatmění Slunce a Měsíce, fáze 
Měsíce,
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- odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla, lom 
světla, čočky, zobrazení předmětů čočkami,
- oko, optické klamy, optické přístroje
- užití čoček v praxi,
- rozklad světla hranolem, barvy

popíše a vysvětlí příklady, kdy v technické praxi dochází 
k využití zákona odrazu světla, a provádí praktické 
pokusy na základě tohoto zákona 

Světelné jevy
- přímočaré šíření světla, rychlost světla,
- stín a polostín, - zatmění Slunce a Měsíce, fáze 
Měsíce,
- odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla, lom 
světla, čočky, zobrazení předmětů čočkami,
- oko, optické klamy, optické přístroje
- užití čoček v praxi,
- rozklad světla hranolem, barvy

aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení 
jednoduchých praktických problémů 

jednoduché stroje a jejich fungování

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů
F-9-3-01p využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení jednoduchých 
praktických problémů

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení jednoduchých praktických 
problémů

Tlak

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

   

Fyzika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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vysvětlí definiční vztah pro mechanickou práci 
vykonanou konstantní silou, která působí na těleso ve 
směru pohybu, a provádí jednoduché výpočty vykonané 
práce, resp. síly nebo dráhy 

Práce a energie
- práce, výkon, energie, polohová energie, pohybová 
energie, přeměny energie, zákon zachování energie, 
perpetuum mobile, účinnost,
- páka jednozvratná a dvojzvratná, kladka a kolo na 
hřídeli, nakloněná rovina a šroub

ze znalosti vykonané práce určí změnu energie 
příslušného tělesa a naopak 

Práce a energie
- práce, výkon, energie, polohová energie, pohybová 
energie, přeměny energie, zákon zachování energie, 
perpetuum mobile, účinnost,
- páka jednozvratná a dvojzvratná, kladka a kolo na 
hřídeli, nakloněná rovina a šroub

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem
F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem (bez vzorců)

vypočítá výkon ze zadané práce a času Práce a energie
- práce, výkon, energie, polohová energie, pohybová 
energie, přeměny energie, zákon zachování energie, 
perpetuum mobile, účinnost,
- páka jednozvratná a dvojzvratná, kladka a kolo na 
hřídeli, nakloněná rovina a šroub

objasní pojem účinnost Práce a energie
- práce, výkon, energie, polohová energie, pohybová 
energie, přeměny energie, zákon zachování energie, 
perpetuum mobile, účinnost,
- páka jednozvratná a dvojzvratná, kladka a kolo na 
hřídeli, nakloněná rovina a šroub

popíše formy energie, se kterými se může setkat v 
přírodě 

Práce a energie
- práce, výkon, energie, polohová energie, pohybová 
energie, přeměny energie, zákon zachování energie, 
perpetuum mobile, účinnost,
- páka jednozvratná a dvojzvratná, kladka a kolo na 
hřídeli, nakloněná rovina a šroub

vysvětlí na základě zákona zachování energie 
jednoduché příklady přeměny forem energie a jejich 
přenosu 

Práce a energie
- práce, výkon, energie, polohová energie, pohybová 
energie, přeměny energie, zákon zachování energie, 
perpetuum mobile, účinnost,
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- páka jednozvratná a dvojzvratná, kladka a kolo na 
hřídeli, nakloněná rovina a šroub

vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu látek a 
vysvětlí její význam 

Tepelné jevy
- vnitřní energie tělesa, teplo, změna vnitřní energie 
tělesa konáním práce, kalorimetrická rovnice, vedení 
tepla, šíření tepla prouděním a zářením, tepelné 
motory, skupenské přeměny, tání a tuhnutí, 
vypařování a kapalnění, var, sublimace a desublimace

využívá vztah Q = c.m.(t2 – t1) pro určování tepla 
přijatého nebo odevzdaného tělesem v konkrétním 
příkladě 

Tepelné jevy
- vnitřní energie tělesa, teplo, změna vnitřní energie 
tělesa konáním práce, kalorimetrická rovnice, vedení 
tepla, šíření tepla prouděním a zářením, tepelné 
motory, skupenské přeměny, tání a tuhnutí, 
vypařování a kapalnění, var, sublimace a desublimace

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

posoudí výhody a nevýhody užití některých 
energetických zdrojů, jako uhlí, ropy, zemního plynu, 
větru, vody… (například pro výrobu elektrické energie)

Tepelné jevy
- vnitřní energie tělesa, teplo, změna vnitřní energie 
tělesa konáním práce, kalorimetrická rovnice, vedení 
tepla, šíření tepla prouděním a zářením, tepelné 
motory, skupenské přeměny, tání a tuhnutí, 
vypařování a kapalnění, var, sublimace a desublimace

posoudí výhody a nevýhody využití jaderné energie, 
resp. vliv jaderné elektrárny na životní prostředí 

Tepelné jevy
- vnitřní energie tělesa, teplo, změna vnitřní energie 
tělesa konáním práce, kalorimetrická rovnice, vedení 
tepla, šíření tepla prouděním a zářením, tepelné 
motory, skupenské přeměny, tání a tuhnutí, 
vypařování a kapalnění, var, sublimace a desublimace

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

uvede příklady zdrojů zvuku z prostředí, ve kterém žije Zvukové jevy
- vlastnosti pružných těles,
- kmitavý pohyb, kmitání pružných těles,
- vlnění, vlnění příčné a podélné,
- zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku, ultrazvuk, infrazvuk, 
vnímání zvuku, hlasitost,
- záznam a reprodukce zvuku
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na konkrétním příkladu předvede a vysvětlí vznik zvuku Zvukové jevy
- vlastnosti pružných těles,
- kmitavý pohyb, kmitání pružných těles,
- vlnění, vlnění příčné a podélné,
- zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku, ultrazvuk, infrazvuk, 
vnímání zvuku, hlasitost,
- záznam a reprodukce zvuku

vyhledá v tabulkách a vzájemně porovná rychlost šíření 
zvuku v různých prostředích 

Zvukové jevy
- vlastnosti pružných těles,
- kmitavý pohyb, kmitání pružných těles,
- vlnění, vlnění příčné a podélné,
- zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku, ultrazvuk, infrazvuk, 
vnímání zvuku, hlasitost,
- záznam a reprodukce zvuku

F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní 
prostředí a zdraví člověka

uvede příklady prostředí s nadměrným hlukem, resp. 
příklady zdrojů nadměrného hluku

Zvukové jevy
- vlastnosti pružných těles,
- kmitavý pohyb, kmitání pružných těles,
- vlnění, vlnění příčné a podélné,
- zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku, ultrazvuk, infrazvuk, 
vnímání zvuku, hlasitost,
- záznam a reprodukce zvuku

F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní 
prostředí a zdraví člověka

popíše negativní vlivy nadměrného působení hluku na 
lidský organismus a navrhne ochranné prostředky, jež se 
mohou používat pro snížení či odstranění uvedených 
vlivů

Zvukové jevy
- vlastnosti pružných těles,
- kmitavý pohyb, kmitání pružných těles,
- vlnění, vlnění příčné a podélné,
- zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku, ultrazvuk, infrazvuk, 
vnímání zvuku, hlasitost,
- záznam a reprodukce zvuku

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

uvede příklady, jak se v praxi provádí snižování 
nadměrné hladiny hluku v prostředí

Zvukové jevy
- vlastnosti pružných těles,
- kmitavý pohyb, kmitání pružných těles,
- vlnění, vlnění příčné a podélné,
- zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku, ultrazvuk, infrazvuk, 
vnímání zvuku, hlasitost,
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- záznam a reprodukce zvuku
identifikuje schematické značky součástí elektrického 
obvodu (např. žárovka, zdroj, vypínač, rezistor, 
voltmetr, ampérmetr) a pojmenuje jednotlivé součásti 
elektrického obvodu 

Elektrické jevy a zákony

zapojí podle schématu jednoduchý elektrický obvod 
včetně zapojení voltmetru a ampérmetru pro měření 
elektrického napětí a proudu 

Elektrické jevy a zákony

ovládá pravidla bezpečné práce a manipulace s 
elektrickými zařízeními a ovládá základy první pomoci 
při úrazu elektrickým proudem 

Elektrické jevy a zákony

rozliší zdroje stejnosměrného a střídavého elektrického 
napětí a rozpozná elektrické spotřebiče připojované ke 
stejnosměrnému napětí od těch, které jsou připojovány 
ke střídavému elektrickému napětí 

Elektrické jevy a zákony

změří elektrické napětí na různých součástkách 
elektrického obvodu 

Elektrické jevy a zákony

změří elektrický proud v různých částech jednoduchého 
elektrického obvodu 

Elektrické jevy a zákony

na základě Ohmova zákona rozumí vztahu mezi 
fyzikálními veličinami el. proud, el. napětí a el. odpor 

Elektrické jevy a zákony

využívá vztah pro elektrický odpor (R = U/I) a dokáže 
vypočítat při znalosti dvou veličin veličinu třetí v 
jednoduchém elektrickém obvodu 

Elektrické jevy a zákony

rozliší skupenství látek Vlastnosti látek - skupenství, rozpustnost, hustota, 
elektrická vodivost látek

pojmenuje změny skupenství látek Vlastnosti látek - skupenství, rozpustnost, hustota, 
elektrická vodivost látek

porovná společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek Vlastnosti látek - skupenství, rozpustnost, hustota, 
elektrická vodivost látek

určí skupenství, barvu, zápach, rozpustnost ve vodě Vlastnosti látek - skupenství, rozpustnost, hustota, 
elektrická vodivost látek
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pojmenuje správnými názvy vodu v plynném, kapalném 
a pevném skupenství 

Vlastnosti látek - skupenství, rozpustnost, hustota, 
elektrická vodivost látek

vysvětlí, jak voda v závislosti na fyzikálních podmínkách 
mění své skupenství, a uvede, jak se změny skupenství 
nazývají 

Vlastnosti látek - skupenství, rozpustnost, hustota, 
elektrická vodivost látek

uvede základní složky čistého vzduchu Meteorologie

vysvětlí význam kyslíku pro život na Zemi Meteorologie

vyjmenuje zdroje znečištění vzduchu ve svém okolí a 
regionu, ve kterém žije (vnějších i vnitřních prostor) 

Meteorologie

navrhne způsoby, jak chránit čistotu ovzduší Meteorologie

rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, 
jejich přenosu a využití 

Práce a energie
- práce, výkon, energie, polohová energie, pohybová 
energie, přeměny energie, zákon zachování energie, 
perpetuum mobile, účinnost,
- páka jednozvratná a dvojzvratná, kladka a kolo na 
hřídeli, nakloněná rovina a šroub

rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem 

Tepelné jevy
- vnitřní energie tělesa, teplo, změna vnitřní energie 
tělesa konáním práce, kalorimetrická rovnice, vedení 
tepla, šíření tepla prouděním a zářením, tepelné 
motory, skupenské přeměny, tání a tuhnutí, 
vypařování a kapalnění, var, sublimace a desublimace

F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz Zvukové jevy
- vlastnosti pružných těles,
- kmitavý pohyb, kmitání pružných těles,
- vlnění, vlnění příčné a podélné,
- zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku, ultrazvuk, infrazvuk, 
vnímání zvuku, hlasitost,
- záznam a reprodukce zvuku

F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní 
prostředí a zdraví člověka

posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a 
zdraví člověka

Zvukové jevy
- vlastnosti pružných těles,
- kmitavý pohyb, kmitání pružných těles,
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- vlnění, vlnění příčné a podélné,
- zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku, ultrazvuk, infrazvuk, 
vnímání zvuku, hlasitost,
- záznam a reprodukce zvuku

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností
F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 
vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů 
a jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či 
není zdrojem světla

rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná 
zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické využití; 
rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla

Elektrické jevy a zákony

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

   

Fyzika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Astronomie
- Slunce Kamenné planety, plynné planety, malá tělesa
- Keplerovy zákony
- Vznik a vývoj hvězd, zánik hvězd, galaxie, sluneční a 
hvězdný čas, souhvězdí

vysvětlí, která síla udržuje planety na oběžné dráze 
kolem Slunce a nedovolí, aby se od Slunce vzdálily; 
obdobně vysvětlí pohyb měsíců kolem planet

Exkurze do hvězdárny nebo planetária
popíše s využitím modelu, proč dochází k zatmění 
Slunce a zatmění Měsíce

Astronomie
- Slunce Kamenné planety, plynné planety, malá tělesa
- Keplerovy zákony
- Vznik a vývoj hvězd, zánik hvězd, galaxie, sluneční a 
hvězdný čas, souhvězdí
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Exkurze do hvězdárny nebo planetária
Astronomie
- Slunce Kamenné planety, plynné planety, malá tělesa
- Keplerovy zákony
- Vznik a vývoj hvězd, zánik hvězd, galaxie, sluneční a 
hvězdný čas, souhvězdí

jednoduše vysvětlí (s použitím modelu) podstatu 
střídání měsíčních fází

Exkurze do hvězdárny nebo planetária
Astronomie
- Slunce Kamenné planety, plynné planety, malá tělesa
- Keplerovy zákony
- Vznik a vývoj hvězd, zánik hvězd, galaxie, sluneční a 
hvězdný čas, souhvězdí

vysvětlí princip uvolňování energie ve Slunci

Exkurze do hvězdárny nebo planetária
Astronomie
- Slunce Kamenné planety, plynné planety, malá tělesa
- Keplerovy zákony
- Vznik a vývoj hvězd, zánik hvězd, galaxie, sluneční a 
hvězdný čas, souhvězdí

popíše rozdíly mezi hvězdou a planetou

Exkurze do hvězdárny nebo planetária
F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech 
vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas

prakticky změří vhodně vybranými měřidly fyzikální 
veličiny – délku, objem, hmotnost, teplotu, čas, sílu, tlak 
vzduchu a elektrické napětí a určí jejich změny

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti, - objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

převádí jednotky délky (mm, cm, dm, m, km), obsahu Veličiny a jejich měření
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(m2, ar, ha, km2), objemu (dm3, m3, l), hmotnosti (g, 
kg, t) a času (s, min, h) 

- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti, - objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření
Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti, - objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

uvede s použitím tabulek pro základní školu značky a 
jednotky následujících fyzikálních veličin – délka, dráha, 
plošný obsah, objem, hmotnost, čas, rychlost, síla, 
hustota, tlak, práce, energie, výkon, teplo, teplota, 
elektrický proud, elektrické napětí a elektrický odpor

Elektrické vlastnosti těles
Látka a těleso, skupenství látek, atomy a molekuly, 
vlastnosti atomů a molekul

vysvětlí na základě porozumění částicovému složení 
látek následující procesy – rozpouštění pevných látek v 
kapalině (i v závislosti na teplotě) a šíření zápachu v 
uzavřené místnosti

Atomy a záření
- historie objevu atomu a jeho struktury, Bohrův 
model atomu, záření z elektronového obalu, jádro 
atomu, jaderné síly, radioaktivita, využití radioaktivity, 
ochrana před zářením, jaderné reakce, řetězová 
reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna, 
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termonukleární reakce
objasní pojmy délková teplotní roztažnost a objemová 
teplotní roztažnost 

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti, - objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

na základě pochopení zákonitostí pro délkovou a 
objemovou teplotní roztažnost uvede praktické příklady 
jevů a vysvětlí je (včetně anomálie vody) 

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti, - objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

objasní praktický význam veličiny hustota jako 
charakteristiky látky a veličin hmotnost a objem jako 
charakteristik konkrétního tělesa

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
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- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti, - objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

vypočítá ze vztahu pro hustotu látky i hmotnost, resp. 
objem tělesa (s použitím tabulek pro základní školu)

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti, - objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

identifikuje schematické značky součástí elektrického 
obvodu (např. žárovka, zdroj, vypínač, rezistor, 
voltmetr, ampérmetr) a pojmenuje jednotlivé součásti 
elektrického obvodu 

Elektrický obvod
- elektrický proud, elektrické napětí, zdroje 
elektrického napětí, účinky elektrického proudu, 
elektrické spotřebiče,
- elektrický obvod, jeho schéma, jednoduchý elektrický 
obvod, složitější elektrické obvody,
- elektrický proud v kapalinách a plynech,
- bezpečnost při práci s elektřinou,
- zkrat,
- magnetické vlastnosti elektrického proudu, 
magnetické pole cívky, elektromagnet

zapojí podle schématu jednoduchý elektrický obvod 
včetně zapojení voltmetru a ampérmetru pro měření 
elektrického napětí a proudu 

Elektrický obvod
- elektrický proud, elektrické napětí, zdroje 
elektrického napětí, účinky elektrického proudu, 
elektrické spotřebiče,
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- elektrický obvod, jeho schéma, jednoduchý elektrický 
obvod, složitější elektrické obvody,
- elektrický proud v kapalinách a plynech,
- bezpečnost při práci s elektřinou,
- zkrat,
- magnetické vlastnosti elektrického proudu, 
magnetické pole cívky, elektromagnet

ovládá pravidla bezpečné práce a manipulace s 
elektrickými zařízeními a ovládá základy první pomoci 
při úrazu elektrickým proudem 

Elektrický obvod
- elektrický proud, elektrické napětí, zdroje 
elektrického napětí, účinky elektrického proudu, 
elektrické spotřebiče,
- elektrický obvod, jeho schéma, jednoduchý elektrický 
obvod, složitější elektrické obvody,
- elektrický proud v kapalinách a plynech,
- bezpečnost při práci s elektřinou,
- zkrat,
- magnetické vlastnosti elektrického proudu, 
magnetické pole cívky, elektromagnet
Elektrický proud
- elektrický náboj, elektrický proud a jeho příčiny, 
měření elektrického proudu, Ohmův zákon, elektrický 
odpor, závislost odporu na teplotě, zapojování 
rezistorů, reostat, potenciometr, vnitřní odpor zdroje,
- zapojování zdrojů elektrického proudu, výkon 
elektrického proudu, elektrická energie,
- elektrické spotřebiče, výroba elektrické energie

rozliší zdroje stejnosměrného a střídavého elektrického 
napětí a rozpozná elektrické spotřebiče připojované ke 
stejnosměrnému napětí od těch, které jsou připojovány 
ke střídavému elektrickému napětí

Elektrodynamika
- působení magnetického pole na vodič, vzájemné 
působení vodičů, magnetická indukce, 
elektromagnetická indukce,
- generátory elektrického napětí,
- vlastnosti střídavého proudu,
- kondenzátor a cívka,
- transformátory, třífázové napětí, elektromotory,
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- elektromagnetické kmity,
- elektromagnetické vlny,
- bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči

změří elektrické napětí na různých součástkách 
elektrického obvodu 

Elektrický proud
- elektrický náboj, elektrický proud a jeho příčiny, 
měření elektrického proudu, Ohmův zákon, elektrický 
odpor, závislost odporu na teplotě, zapojování 
rezistorů, reostat, potenciometr, vnitřní odpor zdroje,
- zapojování zdrojů elektrického proudu, výkon 
elektrického proudu, elektrická energie,
- elektrické spotřebiče, výroba elektrické energie

změří elektrický proud v různých částech jednoduchého 
elektrického obvodu 

Elektrický proud
- elektrický náboj, elektrický proud a jeho příčiny, 
měření elektrického proudu, Ohmův zákon, elektrický 
odpor, závislost odporu na teplotě, zapojování 
rezistorů, reostat, potenciometr, vnitřní odpor zdroje,
- zapojování zdrojů elektrického proudu, výkon 
elektrického proudu, elektrická energie,
- elektrické spotřebiče, výroba elektrické energie
Elektrický obvod
- elektrický proud, elektrické napětí, zdroje 
elektrického napětí, účinky elektrického proudu, 
elektrické spotřebiče,
- elektrický obvod, jeho schéma, jednoduchý elektrický 
obvod, složitější elektrické obvody,
- elektrický proud v kapalinách a plynech,
- bezpečnost při práci s elektřinou,
- zkrat,
- magnetické vlastnosti elektrického proudu, 
magnetické pole cívky, elektromagnet

na základě experimentu (zapojením do elektrického 
obvodu) nebo osobních zkušeností či charakteristik 
látek uvedených v literatuře, uvede příklady látek, které 
jsou vodiči, izolanty, resp. polovodiči

Elektrický proud v polovodičích
- elektrony a díry, vliv příměsí v polovodiči, PN 
přechod, diody a světlo, spínání tranzistorem, 
tranzistor jako zesilovač, integrované obvody, využití 
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polovodičových součástek,
- jak pracuje rádio a televizor
Elektrický obvod
- elektrický proud, elektrické napětí, zdroje 
elektrického napětí, účinky elektrického proudu, 
elektrické spotřebiče,
- elektrický obvod, jeho schéma, jednoduchý elektrický 
obvod, složitější elektrické obvody,
- elektrický proud v kapalinách a plynech,
- bezpečnost při práci s elektřinou,
- zkrat,
- magnetické vlastnosti elektrického proudu, 
magnetické pole cívky, elektromagnet

vysvětlí rozdíl mezi vodičem, polovodičem a izolantem

Elektrický proud v polovodičích
- elektrony a díry, vliv příměsí v polovodiči, PN 
přechod, diody a světlo, spínání tranzistorem, 
tranzistor jako zesilovač, integrované obvody, využití 
polovodičových součástek,
- jak pracuje rádio a televizor

uvede příklady použití vodičů a izolantů v technické 
praxi 

Elektrický obvod
- elektrický proud, elektrické napětí, zdroje 
elektrického napětí, účinky elektrického proudu, 
elektrické spotřebiče,
- elektrický obvod, jeho schéma, jednoduchý elektrický 
obvod, složitější elektrické obvody,
- elektrický proud v kapalinách a plynech,
- bezpečnost při práci s elektřinou,
- zkrat,
- magnetické vlastnosti elektrického proudu, 
magnetické pole cívky, elektromagnet

vysvětlí význam užití polovodičů v technické praxi Elektrický proud v polovodičích
- elektrony a díry, vliv příměsí v polovodiči, PN 
přechod, diody a světlo, spínání tranzistorem, 
tranzistor jako zesilovač, integrované obvody, využití 
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polovodičových součástek,
- jak pracuje rádio a televizor

na základě Ohmova zákona rozumí vztahu mezi 
fyzikálními veličinami el. proud, el. napětí a el. odpor 

Elektrický proud
- elektrický náboj, elektrický proud a jeho příčiny, 
měření elektrického proudu, Ohmův zákon, elektrický 
odpor, závislost odporu na teplotě, zapojování 
rezistorů, reostat, potenciometr, vnitřní odpor zdroje,
- zapojování zdrojů elektrického proudu, výkon 
elektrického proudu, elektrická energie,
- elektrické spotřebiče, výroba elektrické energie

využívá vztah pro elektrický odpor (R = U/I) a dokáže 
vypočítat při znalosti dvou veličin veličinu třetí v 
jednoduchém elektrickém obvodu 

Elektrický proud
- elektrický náboj, elektrický proud a jeho příčiny, 
měření elektrického proudu, Ohmův zákon, elektrický 
odpor, závislost odporu na teplotě, zapojování 
rezistorů, reostat, potenciometr, vnitřní odpor zdroje,
- zapojování zdrojů elektrického proudu, výkon 
elektrického proudu, elektrická energie,
- elektrické spotřebiče, výroba elektrické energie

umí předpovědět změnu proudu v obvodu v závislosti 
na změně napětí při stálém odporu 

Elektrodynamika
- působení magnetického pole na vodič, vzájemné 
působení vodičů, magnetická indukce, 
elektromagnetická indukce,
- generátory elektrického napětí,
- vlastnosti střídavého proudu,
- kondenzátor a cívka,
- transformátory, třífázové napětí, elektromotory,
- elektromagnetické kmity,
- elektromagnetické vlny,
- bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči

uvede příklady elektrických spotřebičů, které pro svoji 
činnost využívají elektromagnetickou indukci 

Magnetismus
- magnety a jejich vlastnosti, působení magnetu na 
tělesa z různých látek, magnetická indukce a 
magnetování, magnetické pole a magnetické indukční 
čáry,
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- magnetické pole Země, kompas
popíše jev elektromagnetické indukce Magnetismus

- magnety a jejich vlastnosti, působení magnetu na 
tělesa z různých látek, magnetická indukce a 
magnetování, magnetické pole a magnetické indukční 
čáry,
- magnetické pole Země, kompas

uvede příklady využití transformátoru v praxi Elektrodynamika
- působení magnetického pole na vodič, vzájemné 
působení vodičů, magnetická indukce, 
elektromagnetická indukce,
- generátory elektrického napětí,
- vlastnosti střídavého proudu,
- kondenzátor a cívka,
- transformátory, třífázové napětí, elektromotory,
- elektromagnetické kmity,
- elektromagnetické vlny,
- bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči

zapojí polovodičovou diodu v propustném, resp. 
závěrném směru 

Elektrický proud v polovodičích
- elektrony a díry, vliv příměsí v polovodiči, PN 
přechod, diody a světlo, spínání tranzistorem, 
tranzistor jako zesilovač, integrované obvody, využití 
polovodičových součástek,
- jak pracuje rádio a televizor

uvede příklady využití polovodičových diod v technické 
praxi 

Elektrický proud v polovodičích
- elektrony a díry, vliv příměsí v polovodiči, PN 
přechod, diody a světlo, spínání tranzistorem, 
tranzistor jako zesilovač, integrované obvody, využití 
polovodičových součástek,
- jak pracuje rádio a televizor

rozlišuje částice atomu, atomy a molekuly Stavba atomu - atom a jeho struktura, valenční vrstva 
a valenční elektrony, protonové číslo; prvek – název, 
značka
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popíše umístění protonů, elektronů a neutronů v 
atomu 

Stavba atomu - atom a jeho struktura, valenční vrstva 
a valenční elektrony, protonové číslo; prvek – název, 
značka

uvede znaménko elektrického náboje elektronu a 
protonu 

Stavba atomu - atom a jeho struktura, valenční vrstva 
a valenční elektrony, protonové číslo; prvek – název, 
značka

rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých 
prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od 
kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu 
světla čočkami 

Světelné jevy
- přímočaré šíření světla, rychlost světla,
- stín a polostín,
- zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce,
- odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla, lom 
světla, čočky, zobrazení předmětů čočkami,
- oko, optické klamy, optické přístroje – užití čoček v 
praxi,
- rozklad světla hranolem, barvy

vysvětlí, kdy dochází k lomu světla Světelné jevy
- přímočaré šíření světla, rychlost světla,
- stín a polostín,
- zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce,
- odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla, lom 
světla, čočky, zobrazení předmětů čočkami,
- oko, optické klamy, optické přístroje – užití čoček v 
praxi,
- rozklad světla hranolem, barvy

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

rozhodne, zda v konkrétním příkladě rozhraní dvou 
různých optických prostředí dochází k lomu světla ke 
kolmici, nebo k lomu světla od kolmice (součástí zadání 
je popis, kdy dochází k lomu ke kolmici a kdy od 
kolmice)

Světelné jevy
- přímočaré šíření světla, rychlost světla,
- stín a polostín,
- zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce,
- odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla, lom 
světla, čočky, zobrazení předmětů čočkami,
- oko, optické klamy, optické přístroje – užití čoček v 
praxi,
- rozklad světla hranolem, barvy
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rozliší spojku od rozptylky podle optických vlastností Světelné jevy
- přímočaré šíření světla, rychlost světla,
- stín a polostín,
- zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce,
- odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla, lom 
světla, čočky, zobrazení předmětů čočkami,
- oko, optické klamy, optické přístroje – užití čoček v 
praxi,
- rozklad světla hranolem, barvy

uvede příklady využívání prvotních a druhotných 
surovin 

Látka a těleso, skupenství látek, atomy a molekuly, 
vlastnosti atomů a molekul

osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném 
tělese a jejím postavení ve vesmíru

osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném 
tělese a jejím postavení ve vesmíru

Astronomie
- Slunce Kamenné planety, plynné planety, malá tělesa
- Keplerovy zákony
- Vznik a vývoj hvězd, zánik hvězd, galaxie, sluneční a 
hvězdný čas, souhvězdí

rozpozná přeměny skupenství látek přeměny skupenství látek

zná planety sluneční soustavy a jejich postavení 
vzhledem ke Slunci

zná planety sluneční soustavy a jejich postavení 
vzhledem ke Slunci

Astronomie
- Slunce Kamenné planety, plynné planety, malá tělesa
- Keplerovy zákony
- Vznik a vývoj hvězd, zánik hvězd, galaxie, sluneční a 
hvězdný čas, souhvězdí

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh
F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky 
a zná jejich využití

zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém 
prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich 
využití

Světelné jevy
- přímočaré šíření světla, rychlost světla,
- stín a polostín,
- zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce,
- odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla, lom 
světla, čočky, zobrazení předmětů čočkami,
- oko, optické klamy, optické přístroje – užití čoček v 
praxi,
- rozklad světla hranolem, barvy

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 

objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb 
Měsíce

Astronomie
- Slunce Kamenné planety, plynné planety, malá tělesa
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měsíců planet kolem planet
F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce a 
pohyb Měsíce kolem Země

- Keplerovy zákony
- Vznik a vývoj hvězd, zánik hvězd, galaxie, sluneční a 
hvězdný čas, souhvězdí

Astronomie
- Slunce Kamenné planety, plynné planety, malá tělesa
- Keplerovy zákony
- Vznik a vývoj hvězd, zánik hvězd, galaxie, sluneční a 
hvězdný čas, souhvězdí

odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 
(mdú)

Látka a těleso, skupenství látek, atomy a molekuly, 
vlastnosti atomů a molekul

rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti, - objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými 
nebezpečnými látkami 

Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti, - objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
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- hustota a její měření,
- síla a její měření

reaguje na případy úniku nebezpečných látek Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti, - objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

pozná směsi a chemické látky Veličiny a jejich měření
- fyzikální veličiny
- rozměry těles, délka a její měření, přesnost a chyby 
měření,
- určení polohy,
- hmotnost těles a její měření,
- čas a měření času,
- pohyb těles, rychlost, souvislost rychlosti, dráhy a 
času, měření rychlosti, - objem a jeho měření,
- roztažnost těles a látek,
- teplota a teplotní stupnice, měření teploty,
- hustota a její měření,
- síla a její měření

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

rozliší stejnoměrný proud od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí

Elektrický proud
- elektrický náboj, elektrický proud a jeho příčiny, 
měření elektrického proudu, Ohmův zákon, elektrický 
odpor, závislost odporu na teplotě, zapojování 
rezistorů, reostat, potenciometr, vnitřní odpor zdroje,
- zapojování zdrojů elektrického proudu, výkon 
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elektrického proudu, elektrická energie,
- elektrické spotřebiče, výroba elektrické energie

F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického proudu vyjmenuje zdroje elektrického proudu Elektrický proud
- elektrický náboj, elektrický proud a jeho příčiny, 
měření elektrického proudu, Ohmův zákon, elektrický 
odpor, závislost odporu na teplotě, zapojování 
rezistorů, reostat, potenciometr, vnitřní odpor zdroje,
- zapojování zdrojů elektrického proudu, výkon 
elektrického proudu, elektrická energie,
- elektrické spotřebiče, výroba elektrické energie

F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí

pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

Atomy a záření
- historie objevu atomu a jeho struktury, Bohrův 
model atomu, záření z elektronového obalu, jádro 
atomu, jaderné síly, radioaktivita, využití radioaktivity, 
ochrana před zářením, jaderné reakce, řetězová 
reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna, 
termonukleární reakce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.14 Chemie 

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
   Povinný Povinný
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Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Badatelská výuka chemie je důležitým signálem pro učitele i pro žáky, aby objevovali a bádali. Objevitelsky 

orientované vyučování neboli OOV je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti žáků a vede 
žáky k  aktivitě. Projekt je projektem školy Heřmánek Praha, ZŠ a zároveň je inspirován Badatelsky na 
objevování zaměřeným či aktivně cestovatelsky motivovaným vyučováním, ale i Montessori metodou. 
Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost, motivaci k poznávání látek a materiálů, které 
denně využíváme a také objevování jejich původu, hlubší náhled do fascinující a nepostradatelné vědy, 
která je nevyhnutná pro život moderního člověka. Předmět podněcuje chuť žáků zkoumat a učit se, ale 
především poznávat a srovnávat a v poznávání najít pozitivní emoce, ale i poučení. Způsob výuky rozvíjí 
kritické myšlení, podporuje dobré vztahy a spolupráci ve třídě a zaměřuje se na rozvoj důležité dovednosti 
použitelných v dospělosti. Školní výuka je doplňovaná programy v NTM či dalšími aktivitami zaměřenými na 
probíraná témata (spolupráce s divadlem ÚDIF apod.)
OOV podporuje konstruktivistický, nikoliv jen transmisivní styl výuky. Využívá aktivizující 
metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou 
výuku a učení v životních situacích). OOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu 
dosavadnímu porozumění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", a ta je 
základem bádání. Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich 
ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které 
nakonec prezentují před ostatními.
Motivačně zveřejněné kroky objevitelského postupu:
1. Co chci řešit, co je moje nové téma? Co mě zajímá, co mě na tématu zajímá? Kde se dozvím informace? 
Co chci ještě vědět?
MOTIVACE - FILMY, ZKUŠENOSTI Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA - ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ - KLADENÍ OTÁZEK - CO JE NA 
TÉMATU K OBJEVOVÁNÍ? CO JE ZAJÍMAVÉ? 
OOV umožňuje žákům postupovat ve zjednodušené podobě tak, jak postupují skuteční VĚDCI, kteří se svým 
bádáním nechají obohatit, hledají nové podněty, srovnávají již získané zkušenosti, technické zkušenosti. 
Hledají a nacházejí a nebo nenacházejí. 
PŘICHÁZÍME SE ZÁJMEM O TÉMA, FORMULUJI VÍCE TÉMA, KTERÉ JE ZAJÍMAVÉ ČI NÁS ZAJÍMÁ.
Důležité je nejen zaujmout žáka, ale také spustit v jeho hlavě myšlenkové pochody typu "jak to tedy je?" 
nebo "to je zvláštní". Pokud téma žáka vnitřně motivuje, zvýší se jeho zájem o OBJEVOVÁNÍ  i učení se 
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něčemu novému. Je dobré využít i metody umělecké - filmy, hry, výtvarné aktivity, ale i literární a další. 
OOV - JAK ZJISTÍM VÍCE? JE SKUTEČNĚ TÉMA ZAJÍMAVÉ? PLÁNOVANÍ A PŘÍPRAVA OBJEVOVÁNÍ, 
PROVEDENÍ OBJEVOVÁNÍ A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ, VYHODNOCENÍ INFORMACÍ A JEJICH VYUŽITÍ
Položili jsme si výzkumnou otázku, zpracovali ji do hypotézy a nyní nastává čas naši hypotézu ověřit. To 
můžeme provést buď studiem informací k tématu, konzultacemi s odborníky, nebo realizovat naše vlastní 
pozorování nebo pokus. UKONČENÍ OBJEVOVÁNÍ, JEHO ZPRACOVÁNÍ. CO JSME ZJISTILI, K ČEMU TO BUDE? 
ŘEKNU O TOM OSTATNÍM? - FORMULACE ZÁVĚRŮ, NÁVRAT K HYPOTÉZE, HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ, 
PREZENTACE A KLADNÍ NOVÝCH OTÁZEK OBJEVOVÁNÍ... 
Závěrečný krok uzavírá OBJEVITELSKOU cestu, zároveň však může být počátkem dalšího bádání. 
Podstatnou částí kroku je vyhodnocování vlastního bádání, posouzení, zda můj předpoklad byl blízko tomu, 
co mi vyšlo. Jaké další otázky jsem objevil? Jak mohu výsledky mého bádání zajímavě sdělit ostatním. 
Ve vyučovacích hodinách chemie a v objevitelsky orientované výuce se upevňuje komunikace a spolupráce. 
Žáci mou vytvářet objevitelské týmy a bádat ve spolupráci.

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

Učitel stanoví roční plán výuky na základě tohoto ŠVP Heřmánek. V rámci výuky je stanovena 1 hodina 
týdně k pravidelné výuce. V ročním plánu výuky učitel stanoví také jednotlivé bloky témat a z těchto bloků 
budou vyplývat testy znalostí - minimálně jeden z každého bloku - viz způsob hodnocení žáků. Během 
školního roku by žák také měl pracovat na minimálně jednom, ale lépe na dvou vlastních výzkumných 
projektech, který si domluví s učitelem a bude prezentovat před třídou. Součástí výuky jsou také výjezdy a 
práce v terénu. Čas a množství výjezdů stanoví roční plán výuky.

Integrace předmětů • Chemie
Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí převážně slovním hodnocením. Od 7. třídy a v IVP je možné také používat hodnocení 

známkou. Učitelé kombinovaného či individuálního vzdělávání si mohou způsob hodnocení vybrat. 
Hodnocení probíhá průběžně v souladu s rozvojem vlastního sebehodnocení žáků a s možností účastnit se 
hodnocení i pro rodiče - díky tripartitnímu hodnocení. Sebehodnocení se žáci učí od 1. ročníku a rozvojem 
sebehodnocení a následného spoluúčasti na plánování školního učiva pro žáky a i rodiče se vyvíjí 
kompetence učení, samostatnosti a zodpovědnosti. 
Hodnocení učitelem v rámci slovního hodnocení zahrnuje čtvrtletní informování pokroku směrem od 
učitele k žákům a rodičům prostřednictvím zprávy o naučené látce, testování, pokroku žáka a jeho 
pracovních výkonech, mimořádných aktivitách a přístupu ke spolupráci atd. Toto hodnocení je sděleno 
písemně rodičům v systému Edupage.  2 x ročně . 2 x ročně je toto hodnocení převedeno na souhrnné 
písemné hodnocení - vysvědčení.
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Hodnocení práce a postupu žáka vychází z plánování učitele a plánování pokroku žáka. Hodnocení je 
respektující a nevytváří škálu, která by srovnávala žáky ve třídě. Ale může postihnout rozvoj znalostí a škálu 
vývoje žáka samotného. Učitel si v rámci podkladů pro hodnocení uchovává písemné práce, písemné zápisy 
z pozorování či testy a další možné podklady v elektronické či listinné formě.
Pokud není učitel třídním učitelem vkládá pololetní hodnocení do 15. ledna či 15. června do systému 
Edupage a zveřejňuje pro rodiče i žáky. 
K součásti hodnocení v objevitelském předmětu patří také fotoinformace v rámci skupiny Heřmánek 
Praha - Facebooková uzavřená skupina školy. Tyto informace poskytuje třídní učitel jednou týdně, ostatní 
učitelé minimálně 1x měsíčně. Informace se mohou týkat výuky, či motivace k výuce a inspirace. 

   

Chemie 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Úvod do chemieCH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek určí společné a rozdílné vlastnosti látek, rozliší 

skupenství a ovládá názvosloví dějů při přeměně 
skupenství

Chemické pokusy

Úvod do chemieCH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně 
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí 
nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí

Chemické pokusy

Úvod do chemieCH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi 
a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka Chemické pokusy

CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

rozlišuje směsi a chemické látky Směsi

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení

vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok 
daného složení

Směsi

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi

navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek 
směsí o známém složení; uvede příklady oddělování 
složek v praxi

Směsi

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití

rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a 
použití

Směsi
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CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech

používá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech

Od atomu ke sloučeninám

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, 
rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich 
možné vlastnosti

Periodická tabulka prvků

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí a zhodnotí jejich využívání
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, 
uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí a 
zhodnotí jejich využívání

Chemické reakce a výpočty

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí a zhodnotí jejich využívání
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh 
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu

Chemické reakce a výpočty

Dvouprvkové sloučeninyCH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití Další významné sloučeniny

Dvouprvkové sloučeniny
Další významné sloučeniny
Hydroxidy a kyseliny

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí 
vliv významných zástupců těchto látek na životní 
prostředí

Soli
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 
univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady 
uplatňování neutralizace v praxi

Hydroxidy a kyseliny

CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně 
používanými nebezpečnými látkami

pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými 
nebezpečnými látkami

Chemické pokusy

CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky Směsi
CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v 
běžném životě

pozná směsi a chemické látky a roztoky
Periodická tabulka prvků

CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití Voda
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Chemie 8. ročník

jejich použití
CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické prvky a 
jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky

Chemické pokusy

CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich 
možné vlastnosti
CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty 
nejjednodušších chemických reakcí

Kovy

CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných 
prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
zná vliv těchto látek na životní prostředí

uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché 
chemické sloučeniny a jejich značky

rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné 
vlastnosti 

  pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších 
chemických reakcí 

   

Chemie 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek určí společné a rozdílné vlastnosti látek, určí skupenství 

a ovládá pojmy související s přeměny skupenství
Pokusy

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně 
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí 
nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí

Pokusy

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe

aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení 
modelových situací z praxe

Chemie a průmysl

Úvod do chemie polymerůCH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako 
zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového 
zpracování ropy

Chemie a průmysl

Nejpočetnější látky v přírodě - deriváty uhlovodíkůCH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití Úvod do biochemie

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a Z čeho získáváme energii
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Chemie 9. ročník

sacharidů a vitaminů
CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

vitaminů
Chemie a průmysl

Úvod do chemie polymerůCH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi

zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z 
hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi Chemie a průmysl

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí a zhodnotí jejich využívání

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, 
uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí a 
zhodnotí jejich využívání

Redoxní reakce

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh 
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu

Redoxní reakce

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 
univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady 
uplatňování neutralizace v praxi

Redoxní reakce

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití

Nejpočetnější látky v přírodě - deriváty uhlovodíků

CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří pH 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem

pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších 
chemických reakcí

Pokusy

CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty průmyslového 
zpracování ropy
CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie

vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování 
ropy

zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie

průmyslového zpracování ropy a ropa, zdroje energie

CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitaminů v potravě

uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v 
potravě

bílkoviny tuky, sacharidya vitaminy

CH-9-7-01p uvede příklady využívání prvotních a 
druhotných surovin

uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin prvotní a druhotné suroviny

CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi 
vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka

zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k 
životnímu prostředí a zdraví člověka

chemie a životní prostředí

poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou 
nebo hydroxidem

poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou 
nebo hydroxidem

první pomoc

rozpozná přeměny skupenství látek rozpozná přeměny skupenství látek skupenství
   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    
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5.15 Zeměpis 

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Objevitelský (cestovatelský) zeměpis je důležitým signálem pro učitele i pro žáky, aby objevovali a bádali. 

Objevitelsky orientované vyučování neboli OOV je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti 
žáků a vede žáky k aktivitě. Projekt je projektem školy Heřmánek Praha, ZŠ a zároveň je inspirován 
Badatelsky, na objevování zaměřeným či aktivně cestovatelsky motivovaným vyučováním, ale i Montessori 
metodou. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost, motivaci k cestování, poznávání 
kultur, otevřenost k multikulturním zkušenostem, které rozvíjejí osobnost žáka dnes i v dospělém věku. 
Předmět podněcuje chuť žáků zkoumat a učit se, ale především poznávat a srovnávat a v poznávání najít 
pozitivní emoce, ale i poučení. Způsob výuky rozvíjí kritické myšlení, podporuje dobré vztahy a spolupráci 
ve třídě a zaměřuje se na rozvoj důležité dovednosti použitelných v dospělosti. 
OOV podporuje konstruktivistický, nikoliv jen transmisivní styl výuky. Využívá aktivizující 
metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou 
výuku a učení v životních situacích). OOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu 
dosavadnímu porozumění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", a ta je 
základem bádání. Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich 
ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které 
nakonec prezentují před ostatními.
Motivačně zveřejněné kroky objevitelského postupu:
1. Co chci řešit, co je moje nové téma? Co mě zajímá, co mě na tématu zajímá? Kde se dozvím informace? 
Co chci ještě vědět? 
MOTIVACE - FILMY, CESTOVATELSKÉ ZKUŠENOSTI - ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ - KLADENÍ OTÁZEK - CO JE NA 
TÉMATU K OBJEVOVÁNÍ? CO JE ZAJÍMAVÉ? 
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Název předmětu Zeměpis
OOV umožňuje žákům postupovat ve zjednodušené podobě tak, jak postupují skuteční CESTOVATELÉ, kteří 
se svým cestováním nechají obohatit, hledají nové podněty, srovnávají kulturní zkušenosti, technické 
zkušenosti. Hledají a nacházejí a nebo nenacházejí. 
PŘICHÁZÍME SE ZÁJMEM O TÉMA, FORMULUJI VÍCE TÉMA, KTERÉ JE ZAJÍMAVÉ ČI NÁS ZAJÍMÁ. 
Důležité je nejen zaujmout žáka, ale také spustit v jeho hlavě myšlenkové pochody typu "jak to tedy je?" 
nebo "to je zvláštní". Pokud téma žáka vnitřně motivuje, zvýší se jeho zájem o OBJEVOVÁNÍ  i učení se 
něčemu novému. Je dobré využít i metody umělecké - filmy, hry, výtvarné aktivity, ale i literární a další. 
OOV - JAK ZJISTÍM VÍCE? JE SKUTEČNĚ TÉMA ZAJÍMAVÉ? PLÁNOVANÍ A PŘÍPRAVA OBJEVOVÁNÍ, 
PROVEDENÍ OBJEVOVÁNÍ A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ, VYHODNOCENÍ INFORMACÍ A JEJICH VYUŽITÍ
Položili jsme si výzkumnou otázku, zpracovali ji do hypotézy a nyní nastává čas naši hypotézu ověřit. To 
můžeme provést buď studiem informací k tématu, konzultacemi s odborníky, nebo realizovat naše vlastní 
pozorování nebo pokus. UKONČENÍ OBJEVOVÁNÍ, JEHO ZPRACOVÁNÍ. CO JSME ZJISTILI, K ČEMU TO BUDE? 
ŘEKNU O TOM OSTATNÍM? - FORMULACE ZÁVĚRŮ, NÁVRAT K HYPOTÉZE, HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ, 
PREZENTACE A KLADNÍ NOVÝCH OTÁZEK OBJEVOVÁNÍ... 
Závěrečný krok uzavírá OBJEVITELSKOU cestu, zároveň však může být počátkem dalšího bádání. 
Podstatnou částí kroku je vyhodnocování vlastního bádání, posouzení, zda můj předpoklad byl blízko tomu, 
co mi vyšlo. Jaké další otázky jsem objevil? Jak mohu výsledky mého bádání zajímavě sdělit ostatním. 
Ve vyučovacích hodinách zeměpisu a v objevitelsky orientované výuce se upevňuje komunikace a 
spolupráce. Žáci mou vytvářet objevitelské týmy a bádat ve spolupráci. 

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

Učitel stanoví roční plán výuky na základě tohoto ŠVP Heřmánek. V rámci výuky jsou stanovené 2 hodiny 
týdně k pravidelné výuce. Jedná se o dvouhodinový blok ve školním rozvrhu. V ročním plánu výuky učitel 
stanoví také jednotlivé bloky témat a z těchto bloků budou vyplývat testy znalostí - minimálně jeden z 
každého bloku - viz způsob hodnocení žáků. Během školního roku by žák také měl pracovat na minimálně 
jednom, ale lépe na dvou vlastních výzkumných projektech, který si domluví s učitelem a bude prezentovat 
před třídou. Součástí výuky jsou také výjezdy a práce v terénu. Čas a množství výjezdů stanoví roční plán 
výuky. 

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence občanské:
Kompetence občanské zeměpis motivuje a rozvíjí vzhledem k platnému multikulturnímu obsahu. 
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Název předmětu Zeměpis
Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Zeměpis je v případě možnosti vyučován také s přítomností mluvčího v anglickém jazyce či jiném jazyce. 

Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí převážně slovním hodnocením. Od 7. třídy a v IVP je možné také používat hodnocení 
známkou. Učitelé kombinovaného či individuálního vzdělávání si mohou způsob hodnocení vybrat. 
Hodnocení probíhá průběžně v souladu s rozvojem vlastního sebehodnocení žáků a s možností účastnit se 
hodnocení i pro rodiče - díky tripartitnímu hodnocení. Sebehodnocení se žáci učí od 1. ročníku a rozvojem 
sebehodnocení a následného spoluúčasti na plánování školního učiva pro žáky a i rodiče se vyvíjí 
kompetence učení, samostatnosti a zodpovědnosti. 
Hodnocení učitelem v rámci slovního hodnocení zahrnuje čtvrtletní informování pokroku směrem od 
učitele k žákům a rodičům prostřednictvím zprávy o naučené látce, testování, pokroku žáka a jeho 
pracovních výkonech, mimořádných aktivitách a přístupu ke spolupráci atd. Toto hodnocení je sděleno 
písemně rodičům v systému Edupage.  2 x ročně . 2 x ročně je toto hodnocení převedeno 2 x ročně 
písemné hodnocení - vysvědčení.
Hodnocení práce a postupu žáka vychází z plánování učitele a plánování pokroku žáka. Hodnocení je 
respektující a nevytváří škálu, která by srovnávala žáky ve třídě. Ale může postihnout rozvoj znalostí a škálu 
vývoje žáka samotného. Učitel si v rámci podkladů pro hodnocení uchovává písemné práce, písemné zápisy 
z pozorování či testy a další možné podklady v elektronické či listinné formě.
Pokud není učitel třídním učitelem vkládá pololetní hodnocení do 15. ledna či 15. června do systému 
Edupage a zveřejňuje pro rodiče i žáky. 
K součásti hodnocení v objevitelském předmětu patří také fotoinformace v rámci skupiny Heřmánek Praha 
- Facebooková uzavřená skupina školy. Tyto informace poskytuje třídní učitel jednou týdně, ostatní učitelé 
minimálně 1x měsíčně. Informace se mohou týkat výuky, či motivace k výuce a inspirace. 

   

Zeměpis 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako 
kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 
světa

Světové hospodářství
- sektorová a odvětvová struktura, územní dělba 
práce, ukazatele hospodářského rozvoje a životní 
úrovně
Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary
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Zeměpis 6. ročník

- porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní 
státy, části států, správní oblasti, kraje, města, 
aglomerace
- hlavní a periferní hospodářské oblasti světa politická, 
bezpečnostní a hospodářská seskupení (integrace) 
států
- geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní 
ohniska
Regionální geografie světa
- oceány a kontinenty, základní geografické pojmy
- státy a státní zřízení, formování států, základní 
mezinárodní vztahy (politické, obchodní, kulturní 
apod.)

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a 
oceány

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony 
světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, 
rozvojová jádra a periferní zóny

Regionální geografie světa
- oceány a kontinenty, základní geografické pojmy
- státy a státní zřízení, formování států, základní 
mezinárodní vztahy (politické, obchodní, kulturní 
apod.)

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Obyvatelstvo světa
- základní kvantitativní a kvalitativní geografické, 
demografické, hospodářské a kulturní charakteristiky
Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy
- aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské 
poměry současného světa, sídelní systémy, 
urbanizace, světové organizace a jejich cíle

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 
světa a vybraných (modelových) států

Světové hospodářství
- sektorová a odvětvová struktura, územní dělba 
práce, ukazatele hospodářského rozvoje a životní 
úrovně
Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary
- porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní 
státy, části států, správní oblasti, kraje, města, 
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aglomerace
- hlavní a periferní hospodářské oblasti světa politická, 
bezpečnostní a hospodářská seskupení (integrace) 
států
- geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní 
ohniska
Regionální geografie světa
- oceány a kontinenty, základní geografické pojmy
- státy a státní zřízení, formování států, základní 
mezinárodní vztahy (politické, obchodní, kulturní 
apod.)

Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 
světových regionů

Afrika a africký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam afrického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s africkým regionem
Obyvatelstvo světa
- základní kvantitativní a kvalitativní geografické, 
demografické, hospodářské a kulturní charakteristiky
Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy
- aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské 
poměry současného světa, sídelní systémy, 
urbanizace, světové organizace a jejich cíle

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly či nastávají

Světové hospodářství
- sektorová a odvětvová struktura, územní dělba 
práce, ukazatele hospodářského rozvoje a životní 
úrovně
Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary
- porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní 
státy, části států, správní oblasti, kraje, města, 
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aglomerace
- hlavní a periferní hospodářské oblasti světa politická, 
bezpečnostní a hospodářská seskupení (integrace) 
států
- geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní 
ohniska
Regionální geografie světa
- oceány a kontinenty, základní geografické pojmy
- státy a státní zřízení, formování států, základní 
mezinárodní vztahy (politické, obchodní, kulturní 
apod.)
Glóbus a mapa
Zeměpisná síť
Mapování zemského povrchu
Praktická topografie a orientace v terénu

vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního 
ruchu a rekreace

vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního 
ruchu a rekreace

Regionální geografie světa
- oceány a kontinenty, základní geografické pojmy
- státy a státní zřízení, formování států, základní 
mezinárodní vztahy (politické, obchodní, kulturní 
apod.)

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

Glóbus a mapa
Zeměpisná síť
Mapování zemského povrchu
Praktická topografie a orientace v terénu

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

Regionální geografie světa
- oceány a kontinenty, základní geografické pojmy
- státy a státní zřízení, formování států, základní 
mezinárodní vztahy (politické, obchodní, kulturní 
apod.)

Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a 
kartografické terminologii

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace, 
zdroje dat z dostupných kartografických produktů a 
elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších 
informačních zdrojů, zná a s porozuměním používá 
základní geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 

prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, 
objasní a zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 

Vesmír a kosmické objekty
Sluneční soustava
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život lidí a organismů Planeta a tvar Země, Měsíc
- tvar planety a důkazy
- pohyby planety Země a jejich vliv na život lidí na 
Zemi
- čas na Zemi

Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země
Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu
Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost
Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na 
utváření zemského povrchu

Stavba zemského tělesa
- krajina a krajinná sféra
- litosféra, utváření a tvary zemského povrchu
- atmosféra
- hydrosféra
- pedosféra
- biosféra
- životní prostředí

Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na 
lidskou společnost

organismů, rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu, porovná působení vnitřních a vnějších procesů 
v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost

vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního 
ruchu a rekreace

Obyvatelstvo světa
- základní kvantitativní a kvalitativní geografické, 
demografické, hospodářské a kulturní charakteristiky
Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy
- aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské 
poměry současného světa, sídelní systémy, 
urbanizace, světové organizace a jejich cíle

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci 
světové populace a jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel, zhodnotí přiměřeně strukturu, 
složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na 
mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje, 
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit, porovnává státy světa 
a zájmové integrace států světa na základě podobných a 
odlišných znaků, lokalizuje na mapách jednotlivých 
světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

Světové hospodářství
- sektorová a odvětvová struktura, územní dělba 
práce, ukazatele hospodářského rozvoje a životní 
úrovně
Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary
- porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní 
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státy, části států, správní oblasti, kraje, města, 
aglomerace
- hlavní a periferní hospodářské oblasti světa politická, 
bezpečnostní a hospodářská seskupení (integrace) 
států
- geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní 
ohniska

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel
Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky 
souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit
Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

Regionální geografie světa
- oceány a kontinenty, základní geografické pojmy
- státy a státní zřízení, formování států, základní 
mezinárodní vztahy (politické, obchodní, kulturní 
apod.)

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu (mdú)
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech
Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 

ovládá základy praktické topografie a orientace v 
terénu, aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny, uplatňuje 
v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, 
uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných událostech

Glóbus a mapa
Zeměpisná síť
Mapování zemského povrchu
Praktická topografie a orientace v terénu
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a pobytu ve volné přírodě
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy
Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a 
oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech
Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu ve volné přírodě

vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště 
nebo školy

Glóbus a mapa
Zeměpisná síť
Mapování zemského povrchu
Praktická topografie a orientace v terénu

Světové hospodářství
- sektorová a odvětvová struktura, územní dělba 
práce, ukazatele hospodářského rozvoje a životní 
úrovně
Regionální společenské, politické a hospodářské 
útvary
- porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní 
státy, části států, správní oblasti, kraje, města, 
aglomerace
- hlavní a periferní hospodářské oblasti světa politická, 
bezpečnostní a hospodářská seskupení (integrace) 
států
- geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní 
ohniska
Regionální geografie světa
- oceány a kontinenty, základní geografické pojmy
- státy a státní zřízení, formování států, základní 
mezinárodní vztahy (politické, obchodní, kulturní 
apod.)

vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
schémata a myšlenkové mapy pro orientaci v 
konkrétních regionech pro prostorové vnímání a 
hodnocení míst, jevů a procesů pro vytváření postojů k 
okolnímu prostředí

Afrika a africký region
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- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam afrického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s africkým regionem
Glóbus a mapa
Zeměpisná síť
Mapování zemského povrchu
Praktická topografie a orientace v terénu
Regionální geografie světa
- oceány a kontinenty, základní geografické pojmy
- státy a státní zřízení, formování států, základní 
mezinárodní vztahy (politické, obchodní, kulturní 
apod.)

má osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, 
umí ho popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu 
prospívá a škodí

Stavba zemského tělesa
- krajina a krajinná sféra
- litosféra, utváření a tvary zemského povrchu
- atmosféra
- hydrosféra
- pedosféra
- biosféra
- životní prostředí

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních 

porovnává a umí pojmenovat různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin, uvádí 
konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných 
složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních 
ekosystémů (biomů), uvádí na vybraných příkladech 
závažné důsledky a rizika přírodních a společenských 
vlivů na životní prostředí

Stavba zemského tělesa
- krajina a krajinná sféra
- litosféra, utváření a tvary zemského povrchu
- atmosféra
- hydrosféra
- pedosféra
- biosféra
- životní prostředí
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krajinných složek
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí (mdú)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Schopnost komunikace v Evropě a dalších kontinentech.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Vztah České republiky ke svým sousedům a k celé Evropě. 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Jsem Evropané - identita náležitosti k Evropě. 

   

Zeměpis 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

Evropa - geografie, obyvatelstvo a hospodářství
- základní kvantitativní a kvalitativní geografické, 
demografické, hospodářské a kulturní charakteristiky, 
postavení Evropy v rámci světového hospodářství

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy
- aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské 
poměry současného světa, sídelní systémy, 
urbanizace, suburbanizace

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu

Evropa
- politické podmínky
- přírodní podmínky
- Evropská Unie

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál jednotlivých světadílů

Afrika a africký region
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- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam afrického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s africkým regionem
Amerika a americký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam amerického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s americkým regionem

polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

Austrálie a oceánie
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a jeho postavení v rámci světového 
hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s regionem
Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy
- aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské 
poměry současného světa, sídelní systémy, 
urbanizace, suburbanizace
Evropa
- politické podmínky
- přírodní podmínky
- Evropská Unie

Globalizační kultura - srovnání

Afrika a africký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam afrického regionu v rámci 
světového hospodářství
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- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s africkým regionem
Amerika a americký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam amerického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s americkým regionem
Austrálie a oceánie
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a jeho postavení v rámci světového 
hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s regionem

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Evropa - geografie, obyvatelstvo a hospodářství
- základní kvantitativní a kvalitativní geografické, 
demografické, hospodářské a kulturní charakteristiky, 
postavení Evropy v rámci světového hospodářství

Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy
- aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské 
poměry současného světa, sídelní systémy, 
urbanizace, suburbanizace

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a politické problémy v 
konkrétních světových regionech, porovnává a 
přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 
světa a vybraných (modelových) států

Afrika a africký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam afrického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s africkým regionem
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Amerika a americký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam amerického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s americkým regionem
Austrálie a oceánie
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a jeho postavení v rámci světového 
hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s regionem
Vztah přírody a společnosti
- trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady 
ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území 
přírody, globální ekologické a environmentální 
problémy lidstva
Afrika a africký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam afrického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s africkým regionem

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

porovnává různé krajiny jako součást pevninské části 
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin

Austrálie a oceánie
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a jeho postavení v rámci světového 
hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s regionem

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních Vztah přírody a společnosti
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- trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady 
ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území 
přírody, globální ekologické a environmentální 
problémy lidstva

kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů)

Afrika a africký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam afrického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s africkým regionem
Vztah přírody a společnosti
- trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady 
ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území 
přírody, globální ekologické a environmentální 
problémy lidstva

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodní katastŕof

Afrika a africký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam afrického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s africkým regionem

Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění 
obyvatelstva

uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy
- aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské 
poměry současného světa, sídelní systémy, 
urbanizace, suburbanizace

Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států
Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu

charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry 
místního regionu

Afrika a africký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam afrického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
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- aktuální témata související s africkým regionem
Globalizační společenské, politické a hospodářské 
procesy
- aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské 
poměry současného světa, sídelní systémy, 
urbanizace, suburbanizace
Amerika a americký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam amerického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s americkým regionem

Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 
světových regionů

rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových 
regionů

Austrálie a oceánie
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a jeho postavení v rámci světového 
hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s regionem

Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky 
souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel

uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí 
a rozmístěním lidských sídel

Vztah přírody a společnosti
- trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady 
ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území 
přírody, globální ekologické a environmentální 
problémy lidstva
Evropa - geografie, obyvatelstvo a hospodářství
- základní kvantitativní a kvalitativní geografické, 
demografické, hospodářské a kulturní charakteristiky, 
postavení Evropy v rámci světového hospodářství

vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
schémata a myšlenkové mapy pro orientaci v 
konkrétních regionech pro prostorové vnímání a 
hodnocení míst, jevů a procesů pro vytváření postojů k 
okolnímu prostředí Globalizační společenské, politické a hospodářské 

procesy
- aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské 
poměry současného světa, sídelní systémy, 
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urbanizace, suburbanizace
Vztah přírody a společnosti
- trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady 
ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území 
přírody, globální ekologické a environmentální 
problémy lidstva
Evropa
- politické podmínky
- přírodní podmínky
- Evropská Unie
Afrika a africký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam afrického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s africkým regionem
Amerika a americký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam amerického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s americkým regionem
Austrálie a oceánie
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a jeho postavení v rámci světového 
hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s regionem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Vztah České republiky ke svým sousedům a k celé Evropě. 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Jsem Evropané - identita náležitosti k Evropě. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Schopnost komunikace v Evropě a dalších kontinentech.

   

Zeměpis 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Regionální zeměpis - Evropa, Amerika, Asie, Austrálie a Oceánie 

Evropa - opakování
Evropská unie a další evropská seskupení
Amerika a americký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam amerického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s americkým regionem
Asie a asijský region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam asijského regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s asijským regionem

vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
schémata a myšlenkové mapy pro orientaci v 
konkrétních regionech pro prostorové vnímání a 
hodnocení míst, jevů a procesů pro vytváření postojů k 
okolnímu prostředí

Austrálie a oceánie
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a jeho postavení v rámci světového 
hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s regionem
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Evropa - opakování
Evropská unie a další evropská seskupení
Amerika a americký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam amerického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s americkým regionem
Asie a asijský region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam asijského regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s asijským regionem

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál jednotlivých světadílů

Austrálie a oceánie
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a jeho postavení v rámci světového 
hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s regionem
Evropa - opakování
Evropská unie a další evropská seskupení
Amerika a americký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam amerického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s americkým regionem

lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a politické problémy v 
konkrétních světových regionech,

Asie a asijský region
- přírodní poměry
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- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam asijského regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s asijským regionem
Austrálie a oceánie
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a jeho postavení v rámci světového 
hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s regionem
Evropa - opakování
Evropská unie a další evropská seskupení
Amerika a americký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam amerického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s americkým regionem
Asie a asijský region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam asijského regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s asijským regionem

posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci 
světové populace a jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel, zhodnotí přiměřeně strukturu, 
složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na 
mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje, 
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit, porovnává státy světa 
a zájmové integrace států světa na základě podobných a 
odlišných znaků, lokalizuje na mapách jednotlivých 
světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

Austrálie a oceánie
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a jeho postavení v rámci světového 
hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
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- aktuální témata související s regionem
Evropa - opakování
Evropská unie a další evropská seskupení
Amerika a americký region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam amerického regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s americkým regionem
Asie a asijský region
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a význam asijského regionu v rámci 
světového hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s asijským regionem

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 
světa a vybraných (modelových) států

Austrálie a oceánie
- přírodní poměry
- obyvatelstvo a kultura
- hospodářství a jeho postavení v rámci světového 
hospodářství
- regiony a jejich charakteristiky
- aktuální témata související s regionem

Tematický celek -  Česká republika 
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál České republiky v evropském a světovém 
kontextu, 

Česká republika
- přírodní podmínky
- obyvatelstvo, kultura a historické souvislosti
- hospodářství a jeho postavení v rámci evropského a 
světového hospodářství
- kraje ČR a jejich zajímavosti
- aktuální témata související s ČR

Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho Česká republika
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povrch a jeho členitost
Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České 
republiky a její sousední státy

členitost, určí zeměpisnou polohu a rozlohu České 
republiky a její sousední státy, uvede hlavní údaje o 
rozmístění obyvatelstva

- přírodní podmínky
- obyvatelstvo, kultura a historické souvislosti
- hospodářství a jeho postavení v rámci evropského a 
světového hospodářství
- kraje ČR a jejich zajímavosti
- aktuální témata související s ČR

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit
Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a charakterizuje hospodářské poměry, 
přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a 
hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a 
hospodářských aktivit, charakterizuje hospodářské 
poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti

Česká republika
- přírodní podmínky
- obyvatelstvo, kultura a historické souvislosti
- hospodářství a jeho postavení v rámci evropského a 
světového hospodářství
- kraje ČR a jejich zajímavosti
- aktuální témata související s ČR

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve 
světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států

Česká republika
- přírodní podmínky
- obyvatelstvo, kultura a historické souvislosti
- hospodářství a jeho postavení v rámci evropského a 
světového hospodářství
- kraje ČR a jejich zajímavosti
- aktuální témata související s ČR

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Schopnost komunikace v Evropě a dalších kontinentech.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Vztah České republiky ke svým sousedům a k celé Evropě. 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Jsem Evropané - identita náležitosti k Evropě. 

   

Zeměpis 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek -  Opakování učiva světových regionů 
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Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

Arktida a Antarktida

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států

Opakování učiva jednotlivých regionů světa

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony 
světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, 
rozvojová jádra a periferní zóny, porovnává a přiměřeně 
hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a 
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, 
oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států, zvažuje, jaké změny ve vybraných 
regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je 
příčinou zásadních změn v nich

Tematický celek -  Politický zeměpis 
porovnává státy světa a zájmové integrace států světa 
na základě podobných a odlišných znaků, lokalizuje na 
mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální 
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních 
světových regionech 

Politický zeměpis
- státy a jejich seskupení
- historický vývoj politických seskupení v kontextu 
historie dávné i novodobé
- světové organizace a seskupení a jejich cíle a 
působení

Tematický celek -  Obyvatelstvo světa 
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci 
světové populace, posoudí, jak přírodní podmínky 
souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 
základní geografické znaky sídel 

Obyvatelstvo světa
- charakteristiky
- kulturní a historický kontext
- sídla a osídlení

Tematický celek -  Světové hospodářství 
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje, porovnává 
předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění 
hospodářských aktivit 

Světové hospodářství
- světové hospodářství a globalizace
- jednotlivé sektory a jejich charakteristiky

Tematický celek -  Globální změny a životní prostředí 
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 

porovnává různé krajiny jako součást pevninské části 
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 

Globální změny a životní prostředí
- otázky změny klimatu a ozonové vrstvy
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příkladech specifické znaky a funkce krajin
Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

specifické znaky a funkce krajin, uvádí konkrétní 
příklady přírodních a kulturních krajinných složek a 
prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů 
(biomů), uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

- přírodní katastrofy a jejich dopady
- biodiverzita a její význam

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Schopnost přemýšlet a vyhodnotit dopad lidských aktivit (včetně vlastních) na životní prostředí.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Zvědomění významu aktivit jednotlivců jako i společenství či větších seskupení občanů / států / světových regionů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zvědomění významu péče o životní prostředí jak regionálním, tak v globálním měřítku a praktická aplikace prostřednictvím Ekotýmu. 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Zvědomění významu participace v komunitním i veřejném sociálně-politickém životě a praktická aplikace prostřednictvím školního parlamentu či dalších aktivit. 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.16 Hudební výchova 

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

Celkem

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Hudební výchova na naší škole si klade za cíl naučit žáky vyjádřit prostřednictvím hudby to, co nosí v srdci. 
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Název předmětu Hudební výchova
Využíváme k tomu vokální (zpěv), instrumentální (hra na hudební nástroje), hudebně pohybové a 
poslechové činnosti. Kromě zpěvu lidových i umělých písní vedeme žáky též k vymýšlení vlastních textů, k 
vokální a instrumentální improvizaci.

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

Předmět Hudební výchova se na naší škole vyučuje od 1. do 5. ročníku 1 hodinu týdně. Od 5. třídy jsou žáci 
rozděleny do dvou skupin a těžištěm výuky je hra na klávesy. 

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence komunikativní:
Kompetence sociální a personální:

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

Kompetence občanské:

Způsob hodnocení žáků Žáci naší školy jsou v hudební výchově hodnoceni od 1. do 5. ročníku slovním hodnocením.
   

Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI

- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, tvorba tónu), hlasová hygiena

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
- zazpívá jednohlasou píseň s doprovodem klavíru v 
rámci svého hlasového rozsahu

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

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

- pozná tóny vysoké, nízké a reaguje pohybem těla - kvality tónů – délka, síla, barva, výška

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

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty - dokáže rytmizovat a melodizovat jednoduché texty

- vokální improvizace
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Hudební výchova 1. ročník

– hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď, apod.)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- hra na hudební nástroje – rytmizace říkadel, 
elementární doprovod říkadel a písní
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- hra na tělo
- vokální improvizaceHV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty - dokáže rytmizovat nebo zazpívat vlastní odpověď na 

rytmizovanou nebo zpívanou otázku – hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď, apod.)
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

- dovede vyjádřit postavu z příběhu pomocí školních 
hudebních nástrojů

- hudební improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka – 
odpověď), témbrová improvizace
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTIHV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 

doprovodné hře
- dokáže hrát doby písně či skladby na nástroje z 
Orffovského instrumentáře - hra na hudební nástroje – rytmizace říkadel, 

elementární doprovod říkadel a písní
- orientace v prostoru – dramatické ztvárnění písněHV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

- dovede vyjádřit obsah písně pantomimou
- hudební styly a žánry – ukolébavka apod.

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

- dokáže vyjádřit rukou pohyb melodie - pohybové vyjádření jednotlivých kvalit tónů a směru 
melodie

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

- dokáže pohybem vyjádřit doby a rytmus písně - pohybové vyjádření rytmické pulsace

POSLECHOVÉ ČINNOSTIHV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

- pozná tóny vysoké a nízké
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku

- rozliší pomalé a rychlé tempo, slabou a silnou 
dynamiku

- hudebně výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – pohyb melodie 
(melodie vzestupná a sestupná), dynamika, 
zvukomalba
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HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

- pozná podle obrázku a podle sluchu některé hudební 
nástroje

- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

HV-3-1-02p hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu

- dokáže správně dýchat a zřetelně vyslovovat při 
rytmizaci říkadel a při zpěvu.

- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, tvorba tónu), hlasová hygiena

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Rozvoj schopnosti hudby souvisí s psychohygienou a vytvořit návyk dobrého uvolnění je velmi důležitá práce školy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita je základní podmínkou hudební výchovy. 

   

Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI

- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, tvorba tónu, dynamicky odlišený 
zpěv), hlasová hygiena

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
- zazpívá jednohlasou píseň s doprovodem klavíru v 
rámci svého hlasového rozsahu

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- vokální improvizace

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty - dokáže zpívat vlastní odpověď na zpívanou otázku

– hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu
- vokální improvizace
– hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty - dokáže rytmizovat a melodizovat jednoduché texty

- hra na hudební nástroje – rytmizace říkadel či 
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reprodukce rytmu písně a jejich doprovod pomocí 
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova 
instrumentáře a ukulele
- hra na tělo

HV-3-1-02p hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při 
rytmizaci říkadel i při zpěvu

- dokáže správně dýchat a zřetelně vyslovovat při 
rytmizaci říkadel a při zpěvu.

- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, tvorba tónu, dynamicky odlišený 
zpěv), hlasová hygiena
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTIHV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 

doprovodné hře
- dovede vyjádřit postavu z příběhu pomocí nástrojů z 
Orffovského instrumentáře a ukulele - hudební improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka – 

odpověď), témbrová improvizace
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTIHV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 

doprovodné hře
- dokáže hrát doby písně či skladby na nástroje z 
Orffovského instrumentáře - hra na hudební nástroje – rytmizace říkadel či 

reprodukce rytmu písně a jejich doprovod pomocí 
jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova 
instrumentáře a ukulele
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTIHV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

- dovede vyjádřit obsah písně pantomimou
- orientace v prostoru – dramatické ztvárnění písně

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

- dokáže pohybem vyjádřit doby a rytmus písně - pohybové vyjádření rytmické pulsace

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové vyjádření jednotlivých kvalit tónů a směru 
melodie
POSLECHOVÉ ČINNOSTI

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

- pozná melodii stoupající, klesající a reaguje pohybem 
těla

- hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
barva, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), 
zvukomalba, tempo a dynamika
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTIHV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 

výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

- pozná tóny vysoké, nízké a reaguje pohybem těla
- pohybové vyjádření jednotlivých kvalit tónů a směru 
melodie
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POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
barva, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), 
zvukomalba, tempo a dynamika
- hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka apod.

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

- rozliší pomalé a rychlé tempo, slabou a silnou 
dynamiku

- interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to 
hudba a proč je taková)
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

- rozliší dechové a smyčcové nástroje

- hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
barva, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), 
zvukomalba, tempo a dynamika
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

- pozná podle sluchu některé hudební nástroje

- hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
barva, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), 
zvukomalba, tempo a dynamika

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

- rozliší hudbu vokální a instrumentální - vokální a instrumentální hudba

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita je základní podmínkou hudební výchovy. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Rozvoj schopnosti hudby souvisí s psychohygienou a vytvořit návyk dobrého uvolnění je velmi důležitá práce školy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

319

   

Hudební výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI

- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, tvorba tónu, dynamicky odlišený 
zpěv), hlasová hygiena

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
- zazpívá jednohlasou píseň s doprovodem klavíru v 
rámci svého hlasového rozsahu

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

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- vokální improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď apod.)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, 
jednoduchých skladbiček pomocí školních hudebních 
nástrojů
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové vyjádření rytmické pulsace a rytmu

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické 
změny

- dovede reprodukovat rytmizované i melodizované 
říkadlo

- hra na tělo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- vokální improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď apod.)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty - dokáže zpívat vlastní odpověď na zpívanou otázku

– hudební hry – hudební hry (ozvěna, otázka - 
odpověď apod.)
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTIHV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 

doprovodné hře
- dovede vyjádřit postavu z příběhu pomocí nástrojů z 
Orffovského instrumentáře a ukulele - hudební improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka – 

odpověď), témbrová improvizace
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k - dokáže hrát doby i rytmus písně či skladby na nástroje INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
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doprovodné hře z Orffovského instrumentáře - hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, 
jednoduchých skladbiček pomocí školních hudebních 
nástrojů
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTIHV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

- dovede vyjádřit obsah písně pantomimou
- orientace v prostoru – dramatické ztvárnění písně

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTIHV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

- dokáže dirigovat 2/4 takt
- taktování

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

POSLECHOVÉ ČINNOSTIHV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

- pozná tóny vysoké, nízké a reaguje pohybem těla

- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

POSLECHOVÉ ČINNOSTIHV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

- pozná melodii stoupající, klesající a reaguje pohybem 
těla

- hudebně výrazové prostředky - tempo a dynamika

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

- hudebně výrazové prostředky - tempo a dynamika
- hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka apod.

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku

- rozliší pomalé a rychlé tempo, slabou a silnou 
dynamiku

- interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to 
hudba a proč je taková)
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

- rozliší dechové a smyčcové nástroje, hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální

- hudba vokální, instrumentální
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POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška
- hudebně výrazové prostředky - tempo a dynamika

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

- pozná podle sluchu některé hudební nástroje.

- hudba vokální, instrumentální
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- hudebně výrazové prostředky - tempo a dynamika

pozorně vnímá jednoduché skladby - pozorně vnímá jednoduché skladby

- hudba vokální, instrumentální
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita je základní podmínkou hudební výchovy. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Rozvoj schopnosti hudby souvisí s psychohygienou a vytvořit návyk dobrého uvolnění je velmi důležitá práce školy 

   

Hudební výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, tvorba tónu, dynamicky odlišený 
zpěv), hlasová hygiena.

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k 
individuálním schopnostem

- zazpívá jednohlasou píseň v durové i mollové tónině s 
doprovodem klavíru v rámci svého hlasového rozsahu

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu, kánon.
VOKÁLNÍ ČINNOSTIHV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 

mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

- dokáže zazpívat jednoduchý 2 hlasý kánon
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
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(dýchání, výslovnost, tvorba tónu, dynamicky odlišený 
zpěv), hlasová hygiena.
- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu, kánon.
VOKÁLNÍ ČINNOSTIsprávně hospodaří s dechem při interpretaci písní - 

frázování
- dodržuje zásady hlasové hygieny, správně hospodaří s 
dechem - pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

(dýchání, výslovnost, tvorba tónu, dynamicky odlišený 
zpěv), hlasová hygiena.

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

- dovede hrát na boomwhackery podle notového zápisu 
jednoduché melodie

- hra na boomwhackery - hraní podle not

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební 
nástroje

- dokáže doprovodit spolužáky na rytmické hudební 
nástroje

- doprovázení spolužáků na rytmické hudební nástroje

VOKÁLNÍ ČINNOSTIHV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

- dovede určit předvětí a závětí v písni
- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu, kánon.

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

- dovede vyjádřit obsah textu na zvolený hudební 
nástroj (melodram)

- tvorba předeher, meziher a doher, elementární 
improvizace

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

- dokáže vytvořit v rámci svých dispozic jednoduchou 
předehru, mezihru a dohru, vytváří elementární 
hudební improvizace

- tvorba předeher, meziher a doher, elementární 
improvizace

POSLECHOVÉ ČINNOSTIHV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

- dovede rozpoznat dynamické a tempové změny v 
proudu znějící hudby - hudebně výrazové prostředky a hudební prvky s 

výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
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barva, kontrast, tempové a dynamické změny v 
hudebním proudu

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

- pozná podle sluchu některé hudební nástroje - hudebně výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
barva, kontrast, tempové a dynamické změny v 
hudebním proudu
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTIHV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

- dovede dirigovat 2/4 takt
- taktování

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTIHV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

- dokáže dramaticky ztvárnit obsah písně
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová 
improvizace
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTIHV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

- reaguje na hudbu odpovídajícím pohybem
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová 
improvizace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita je základní podmínkou hudební výchovy. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Rozvoj schopnosti hudby souvisí s psychohygienou a vytvořit návyk dobrého uvolnění je velmi důležitá práce školy 

   

Hudební výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 

- zazpívá jednohlasou píseň v durové i mollové tónině s 
doprovodem klavíru v rámci svého hlasového rozsahu

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
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pěvecké dovednosti
- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k 
individuálním schopnostem

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, apod.

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k 
individuálním schopnostem

- dovede zazpívat 2. hlas k prvnímu s oporou klavíru

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, apod.

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

- pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k 
individuálním schopnostem

- dokáže zazpívat jednoduchý 2 hlasý kánon

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, apod.
VOKÁLNÍ ČINNOSTIsprávně hospodaří s dechem při interpretaci písní - 

frázování
- dodržuje zásady hlasové hygieny, správně hospodaří s 
dechem při interpretaci písní - frázování - pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTIHV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

- dovede hrát na klávesy podle notového zápisu 
jednoduché melodie - hra na klávesy - melodie nebo doprovod - hraní podle 
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not (čtení i zápis)zapsanou pomocí not
- doprovázení spolužáků na rytmické hudební nástroje

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

- dovede doprovodit na klávesy píseň podle akordových 
značek s použitím automatického doprovodu

- hra na klávesy - melodie nebo doprovod - hraní podle 
not (čtení i zápis)

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební 
nástroje

- dokáže doprovodit spolužáky na rytmické hudební 
nástroje

- doprovázení spolužáků na rytmické hudební nástroje

VOKÁLNÍ ČINNOSTIHV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

- dovede určit předvětí a závětí v písni
- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, apod.
VOKÁLNÍ ČINNOSTIHV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 

či skladby
- pozná malou 3-dílnou formu

- hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, apod.
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTIHV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 

jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

- dovede vyjádřit obsah textu na zvolený hudební 
nástroj (melodram) - tvorba předeher, meziher a doher, elementární 

improvizace
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTIHV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 

jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

- vytváří jednoduchá předvětí i závětí
- tvorba předeher, meziher a doher, elementární 
improvizace
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTIHV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 

jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

- dokáže vytvořit v rámci svých dispozic jednoduchou 
předehru, mezihru a dohru, vytváří elementární 
hudební improvizace

- tvorba předeher, meziher a doher, elementární 
improvizace

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

- vztahy mezi tóny – souzvuk, akordpozorně vnímá jednoduché skladby

- dovede rozpoznat v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebně výrazových prostředků

- hudebně výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
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harmonie, barva, kontrast a gradace, rytmické, 
dynamické a harmonické změny v hudebním proudu
- hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka apod.
- interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to 
hudba a proč je taková)
- hra na klávesy - melodie nebo doprovod - hraní podle 
not (čtení i zápis)
- tvorba předeher, meziher a doher, elementární 
improvizace
- kvality tónů – délka, síla, barva, výška

HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy - odliší tóny podle výšky, síly a barvy

- vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
pozorně vnímá jednoduché skladby POSLECHOVÉ ČINNOSTI

- kvality tónů – délka, síla, barva, výškapozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb
- pozná podle sluchu některé hudební nástroje a 
pozorně vnímá jednoduché skladby

- interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to 
hudba a proč je taková)
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTIHV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

- dovede dirigovat 2/4 takt a 3/4 takt
- taktování

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s 
hudbou

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

- dokáže dramaticky ztvárnit obsah písně

- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová 
improvizace
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTIHV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

- reaguje na hudbu odpovídajícím pohybem s využitím 
tanečních kroků - pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 

proudu znějící hudby – pantomima a pohybová 
improvizace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita je základní podmínkou hudební výchovy. 
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Hudební výchova 5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Rozvoj schopnosti hudby souvisí s psychohygienou a vytvořit návyk dobrého uvolnění je velmi důležitá práce školy 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.17 Výtvarná výchova  

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

Celkem

1 1 1 2 2 0 0 0 0 7
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Výtvarná výchova je předmět ve kterém podporujeme rozvoj tvořivosti a rozvoj kresby, dobrého 

pozorování přírody a schopnosti sebevyjádření ve výtvarné oblasti. Na druhém stupni jsou žáci vedeni k 
samostatnosti a vlastní práci na samostatných projektech. 

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

Hodina výtvarné výchovy týdně je spojena v rozvrhu hodin do dvou hodin jednou za čtrnáct dní a střídá se 
pravidelně s pracovní výchovou. 

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Kompetence komunikativní:
Výtvarnou činnost vidíme, jako činnost komunikativní, která komunikuje vidění světa, postoje žáka. 
Kompetence sociální a personální:
Výtvarná činnost rozvíjí žáka uvnitř, rozvíjí jeho schopnosti vidět svět a sama sebe. 

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

Kompetence pracovní:
Pracovní kompetence souvisí s tím, že činnosti výtvarné jsou tvořivé činnosti, ve kterých se rozvíjí 
dovednosti pracovní, stejně jako výtvarné. Rozvoj pracovních dovedností je především ve schopnosti 
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Název předmětu Výtvarná výchova
přípravy prostředí k výtvarným aktivitám, schopnosti dobré organizace a následně k rozvoji samostatných 
výtvarných projektů. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou ve výtvarné výchově hodnoceni pouze slovním hodnocením. Součástí hodnocení je také jejich 
schopnost tvořivého projevu, jejich aktivní vztah k výtvarným činnostem. Žáci druhého stupně jsou 
hodnoceni na základě splnění projektů(počtu a obsahu projektů stanovených učitelem), které zpracovávají 
individuálně pod vedením učitele.

   

Výtvarná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
výtvarné materiály
barvy a jejich použití

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z 
jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace

pozorování přírody

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a 
pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky 

smyslové vnímání barev a reality

výtvarný projekt z dětských situacíVV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností

studium výtvarných umělců malujících pro děti

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace 
zapojuje

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Výtvarná výchova 1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Jedním z hlavních cílů výtvarné výchovy je rozvoj kreativity. 

   

Výtvarná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
výtvarné materiályrozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z 
jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

barvy a jejich použití

pozorování přírodyVV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace

výtvarný projekt z dětských situací

studium výtvarných umělců malujících pro dětiVV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a 
pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Jedním z hlavních cílů výtvarné výchovy je rozvoj kreativity. 

   

Výtvarná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

330

Výtvarná výchova 3. ročník

• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo

výtvarné materiály
barvy a jejich použití

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z 
jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

výtvarné materiály a jejich použití

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace

výtvarný projekt z dětských situací

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a 
pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky 

pozorování přírody

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností

studium výtvarných umělců malujících pro děti

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti 
pro vlastní tvorbu

zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu výtvarný projekt z dětských situací

rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, 
tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 
ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 
učitele) 

výtvarný projekt z dětských situací

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, 
prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen 
výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům

platňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčíc výtvarný projekt z dětských situací

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 
záměr

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 
realizuje svůj tvůrčí záměr

základní dovednosti pro vlastní tvorbu

rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, barvy a jejich použití
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Výtvarná výchova 3. ročník

tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a 
vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), 
uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, 
při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na 
příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; 
porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ

linie, tvary, objemy, barvy, objekty;

VV-3-1-01p rozpoznává a porovnává linie, barvy, tvary, 
objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i 
na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)

rozpoznává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve 
výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na 
příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)

linie, tvary, objemy, barvy, objekty;

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje umění a smyslové vnímání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Jedním z hlavních cílů výtvarné výchovy je rozvoj kreativity. 

   

Výtvarná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
výtvarné materiály
barvy a jejich použití

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné)

výtvarné materiály a jejich použití

užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné 
plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 

barvy a jejich použití
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Výtvarná výchova 4. ročník

nezávislý model 
při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě 
zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i 
na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro 
jeho nejbližší sociální vztahy 

výtvarný projekt z dětských situací

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

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

pozorování přírody

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k 
tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro 
vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně 
prostředků a postupů současného výtvarného umění) 

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

studium výtvarných umělců malujících pro děti

výtvarný projekt z dětských situacínalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuá studium výtvarných umělců malujících pro děti
zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 

výtvarných aktivit ze života dětí
rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, 
tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 
ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 
učitele) 

výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

platňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčíc výklady, interpretace a názory žáků v inspiraci různých 
výtvarných aktivit ze života dětí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Jedním z hlavních cílů výtvarné výchovy je rozvoj kreativity. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Umění je nejen vyjádření, ale připravuje možnosti vyrovnané psychohigieny. 
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Výtvarná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné)

volný projekt

výtvarný projekt z dětského života (ilustrace)užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné 
plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

práce s materiály - barva - pastely, temperové barvy

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě 
zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i 
na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro 
jeho nejbližší sociální vztahy 

výtvarný projekt z dětského života (ilustrace)

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

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

studie přírodních pozorování a smyslových vjemů

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k 
tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro 
vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně 
prostředků a postupů současného výtvarného umění) 

studie přírodních pozorování a smyslových vjemů

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

volný projekt

nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje studie sociálních aktivit
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obsah vizuá 
VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti 
pro vlastní tvorbu

zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu výtvarný projekt z dětského života (ilustrace)

rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, 
tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 
ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 
učitele) 

výtvarný projekt z dětského života (ilustrace)

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, 
prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen 
výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům

platňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 
tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti 
sdělit svým spolužákům

výtvarný projekt z dětského života (ilustrace)

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 
záměr

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 
realizuje svůj tvůrčí záměr

výtvarný projekt z dětského života (ilustrace)

rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, 
tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a 
vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), 
uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, 
při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na 
příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

studie přírodních pozorování a smyslových vjemů

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 
záměr
VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých 
zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a fantazie

při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i 
sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a 
fantazie

studie přírodních pozorování a smyslových vjemů

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) 
pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i 
uměleckého díla

vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání 
tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla

studie přírodních pozorování a smyslových vjemů

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; 
porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ

linie, tvary, objemy, barvy, objekty;

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává a třídí 
linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní 

rozlišuje, porovnává a třídí linie, barvy, tvary, objekty, 
rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty 

linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní 
vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný 
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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)

– 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)

kontrast),

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě 
zaměřuje na projevení vlastních zkušeností

vlastní vyjádření a vlastní zkušenosti ve 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 a postupy 

volná tvorba

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 
upravil

vizuální vyjádření

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Jedním z hlavních cílů výtvarné výchovy je rozvoj kreativity. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Srze umění se žák sebepoznává. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Umění je způsob komunikace a vyjádření osobnosti žáka. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Při tvorbě je potřeba mít část kreativní, ale také část seberegulace a organizace. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Umění je způsob psychohygieny. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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Žáci jsou inspirováni kulturou a také odlišnými kulturami v umění. 
   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.18 Umění 

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

Celkem

0 0 0 0 0 3 2 2 2 9
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Umění
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Umění v sobě zahrnuje hudební výchovu, výtvarné aktivity a dramatickou výchovu i umělecké grafické 

práce, ale i jakéholiv další druh umění, které žáci přinesou jako námět do programu školy. V rámci umění 
vytváříme motivační prostředí, které probíhá nejen během vyučování s učitelem, ale také v dalším čase - 
přestávky, po vyučování, v době exkurzí. Prostředí druhého stupně je inspirační a žáci mají k dispozici 
materiály a pomůcky umění k dispozici volně.  K umění je také patří dramatická výchova a tvůrčí psaní a 
čtení, které je obsahem výuky českého jazyka. 

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

Umění probíhá v jeden čas ve všech třídách 2. stupně. Umění probíhá tak, že se žáci zapíší do pololetního či 
celoročního či kratšího semináře v rámci tohoto termínu. V tomto termínu jsou žáci zapojeni ve skupinách, 
které jsou věkově smíšené v rámci druhého stupně. K umění platí také vlastní zájmy a motivace, které se 
vytvářejí mimo školu - třeba hraní na nástroje, malování či skicování atd. 
Umění probíhá jako pravidelná hodina, ale také jako blokové nepravidelné vyučování v plenéru na školní 
chatě. 

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
• Hudební výchova
• Dramatická výchova
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Kompetence k učení:
Žáci jsou podporování k tvorbě, ale také k tomu, aby tvorbu naplánovali a dokončili.  V oblasti hudební 
výchovy, výtvarné výchovy dostávají žáci mimo prostor pro vlastní tvořivost také získávání techniky a také 
poctivosti k tréniku. 
Kompetence k řešení problémů:
Umění je k řešení problémů dobré místo. V každém uměleckém díle se najde řada problémů k řešení - 
technických, koncepčních, tvořivých. 
Kompetence komunikativní:
Umění je komunikace. Jako takové dává žákům příležitost k sebevyjádření či k řízenému vyjádření v týmu. V 
hudební výchově je komunikace skvělá v orchestrální práci a také v společné práci na výtvarných 
projektech či ve společných prezentacích jednotlivých aktivity. Organizace umění je taková, že žáci si 
vybírají aktivitu a vzájemně komunikují o výběru aktivity a rozvíjí svoje umělecké dovednosti. 
Kompetence sociální a personální:
V uměleckých projektech žáci rozvíjí a hledají sami sebe. V uměleckých předmětech objevují sami svoje 
nadání a schopnosti a se pomocí umění sebevyjadřují. Škola Heřmánek dává k těmto sebevyjádřením 
možnosti. Učitelé podporují toto sebevyjádření v maximální míře. V uměleckých projevech se rozvíjejí, ale i 
zobrazují sociální a personální a charakterové části osobnosti. Výtvarné umění, hudební umění a další 
druhy umění jsou součástí i dalších prezentací jiných předmětů. Umění slouží k tomu, aby žáci použili svoje 
nadání v oborech i k podpoře ostatních a celé společnosti. Například i tvorbou umění mohou přispět k 
rozvoji komunity a sociálních projektů. 
Kompetence pracovní:
Umělecké aktivity jsou rozhodně dobrou výcvikem vytrvalosti a pracovaních dovedností a jejich tréninkem. 
Ale také tím, že v oboru umění je možné mimo získat i pocity radosti, úspěch a další tvořivé pocity. 

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

Kompetence digitální:
Digitální media jsou prostředkem k sebevyjádření a umění. Nabízíme všem žákům možnosti využívat 
všechny možnosti sociální sítě, školní blog, školní youtube kanál, ale také žáci se učí základy grafiky, tvorby 
online grafiky či tvorby školního blogu, ale i například používání 3D tisku atd. 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá slovním hodnocením, v 7. - 9. ročníku známkou, která je slovně dovysvětlena v 
Edupage. Učitel hodnotí aktivity čtvrtletně v Edupage a to ke každému 28. konce čtvrtletí. Učitel na začátku 
školního roku připraví plán prostředí a aktivit s žáky, které je doplňováno pravidelně o nové podněty i 
během školního roku. Hodnocení žáků v umění známkou je takové, že výbornou získává žák, který se 
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aktivně a poctivě zapojuje do umění a jasně se sebevyjadřuje a respektuje. Zhoršení známky může být 
pouze v případě, kdy žák není aktivní a nespolupracuje, nikoliv za formy sebevyjádření. Sebevyjádření žáka 
není hodnoceno či znehodnoceno. Nejvíce informací v hodnocení je vloženo k slovnímu hodnocení v 
Edupage. 

   

Umění 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlase
hra na klávesy - melodie, doprovod
hra na klávesy - improvizace
vhodné vyjádření hudby pohybem

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické 
analýzy
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlaseHV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase

zásady hlasové hygieny

hra na klávesy - melodie, doprovodHV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

hra na klávesy - improvizace

druhy tancůHV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

vhodné vyjádření hudby pohybem

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k 
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické 
analýzy

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

dějiny hudby formou poslechu

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění hudba a výtvarné umění, hudba a divadlo, filmová 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

339

Umění 6. ročník

druhy umění hudba, kroje
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných 
vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření 
vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 
variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých 
výsledků

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané 
ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a 
fantazie

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k 
tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a 
prožitků

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
sa

   

Umění 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlase
zásady hlasové hygieny

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

hra na klávesy - melodie, doprovod
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hra na klávesy - improvizace
hudebně pohybové aktivity
poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické 
analýzy
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlaseHV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase

zásady hlasové hygieny

hra na klávesy - melodie, doprovodHV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

hra na klávesy - improvizace

druhy tancůHV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

hudebně pohybové aktivity

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k 
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické 
analýzy

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

dějiny hudby formou poslechu

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění hudba a výtvarné umění, hudba a divadlo, filmová 
hudba, kroje

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných 
vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření 
vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 
variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých 
výsledků

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané 
ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a 
fantazie

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k 
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vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a 
prožitků

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření

   

Umění 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlase
zásady hlasové hygieny
hra na klávesy - melodie, doprovod
hra na klávesy - improvizace
hudebně pohybové aktivity

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické 
analýzy
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlaseHV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase

zásady hlasové hygieny

hra na klávesy - melodie, doprovodHV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části hra na klávesy - improvizace
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témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

druhy tancůHV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

hudebně pohybové aktivity

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k 
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické 
analýzy

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

dějiny hudby formou poslechu

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění hudba a výtvarné umění, hudba a divadlo, filmová 
hudba, kroje

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných 
vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření 
vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 
variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých 
výsledků

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané 
ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a 
fantazie

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k 
tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a 
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zkušeností a prožitků prožitků
VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření

   

Umění 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
hra na klávesové nástroje nebo kytaru
skupinová hra na klávesové nástroje - melodie, 
doprovod
hra na klávesy - improvizace
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlase
zásady hlasové hygieny
poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické 
analýzy

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

taneční dílna
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlaseHV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase

zásady hlasové hygieny

hra na klávesové nástroje nebo kytaru
skupinová hra na klávesové nástroje - melodie, 
doprovod

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace hra na klávesy - improvizace

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

taneční dílna

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k 
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické 
analýzy
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poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické 
analýzy

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

dějiny hudby formou poslechu
HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění hudba a výtvarné umění, hudba a divadlo, filmová 
hudba, kroje

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných 
vyjádření a jejich vztahy; uplatňuje je pro vyjádření 
vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 
variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých 
výsledků

grafická dílna na PC, tisk, 3D tisk, výroba audio, výroba 
filmu, video

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané 
ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a 
fantazie

grafická dílna na PC, tisk, 3D tisk, výroba audio, výroba 
filmu, video

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k 
tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace

grafická dílna na PC, tisk, 3D tisk, výroba audio, výroba 
filmu, video

výběr z technik sketching,pastelky, tisk, akvarel, olej, 
akryl, suché křídy

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření

keramika a další dílny
výběr z technik sketching,pastelky, tisk, akvarel, olej, 
akryl, suché křídy
návštěva výstav a tvořivých dílen vytváření vlastních 
děl a jejich vlastních a cizích děl

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku

keramika a další dílny
interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a 
prožitků 

návštěva koncertů, vlastní interpetace a aktivní 
zažívání jako posluchač,
historie výtvarného a hudebního i tanečního

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

návštěva výstav a tvořivých dílen vytváření vlastních 
děl a jejich vlastních a cizích děl

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    
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5.19 Tělesná výchova 

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

Celkem

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Tělesná výchova se vyučuje od 1. do 9. ročníku při dotaci 2 hodiny týdně. 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Tělesná výchova se vyučuje dvě hodiny týdně v každé třídě od 1. do 9. ročníku. Tělesná výchova se vyučuje 
v prostorách školy, v TV Sokol Kobylisy, TV Sokol Satalice, Sportareál Leťnany - Lagun - plavání a v dalších 
venkovních prostorách. 

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Kompetence k učení:
Žáci se musí učit starat o svoje tělo a rozvíjet svoji fyzickou zdatnost. 
Kompetence komunikativní:
Při hrách a při sportu je komunikace nezbytnost a rozvíjet jí patří ke sportu. 

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

Kompetence sociální a personální:
Rozvoj osobní čestnosti, vytvalosti patří ke sportu. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou z tělesné výchovy hodnoceni slovně od 1. do 9. ročníku. 
   

Tělesná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Tělesná výchova 1. ročník

Zdravotní tělesná cvičení
Nácvik správné techniky pohybu chůze, dřep, klik, 
nošení břemene
Přetahování lanem, vytlačování z kruhu

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

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

Běžecká a odrazová cvičení
Zásady jednání a chování - Fair play
Hry a soutěživá cvičení
Hry na rozvoj reakce a postřehu

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích

Příprava na školní olympiádu a její absolvování
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

Přínos pravidelné pohybové aktivity a zdravého 
stravování v životě člověka

Vysvětlení pravidel (vybíjené, fotbalu, basketbalu, 
florbalu) a průpravné cvičení k těmto sportům

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci

Seznámení se s bezpečnostními pravidly ve vodě
Seznámení s atletickými disciplínami
Nácvik startu (vysoký, nízký)
Sprinterská cvičení
Strečink (statický a dynamický)
Splývání do vody, plavecká cvičení s destičkou, 
seznámení se s plaveckými styly, hry ve vodě

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

Zvládá techniku chůze, skoku, běhu,
Kotoul vpřed, vzad, ručkování nebo výdrž ve visu na 
hrazdě, stoj na jedné ruce

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 
plavání, v souladu s individuálními plaveckými 
dovednostmi

Plavecký výcvik

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 
plaveckou techniku prvky sebezáchrany a bezpečnosti

Plavecký výcvik

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Tělesná výchova 1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví. 

   

Tělesná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Nácvik správné techniky pohybu chůze, dřep, klik,
Přetahování lanem, vytlačování z kruhu
Běžecká a odrazová cvičení
Zásady jednání a chování - Fair play
Nácvik startu (vysoký, nízký)
Sprinterská cvičení
Strečink (statický a dynamický)
Příprava na školní olympiádu a její absolvování
Splývání do vody, plavecká cvičení s destičkou, 
seznámení se s plaveckými styly, hry ve vodě
Zvládá techniku chůze, skoku, běhu,
Kotoul vpřed, vzad, ručkování nebo výdrž ve visu na 
hrazdě, stoj na jedné ruce
Šplh na tyči a na laně
Vybíjená, základy fotbalu, základy basketbalu, základy 
florbalu
Základy atletiky

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti

Základy plavání
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

Nácvik správné techniky pohybu chůze, dřep, klik,
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Tělesná výchova 2. ročník

usiluje o jejich zlepšení
Hry a soutěživá cvičeníTV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a soutěžích
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích Hry na rozvoj reakce a postřehu

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

Seznámení se s bezpečnostními pravidly ve vodě

Vysvětlení pravidel (vybíjené, fotbalu, basketbalu, 
florbalu) a průpravné cvičení k těmto sportům

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci

Seznámení s atletickými disciplínami
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví. 

   

Tělesná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
projevuje kladný postoj k motorickému učení a 
pohybovým aktivitám

Nácvik správné techniky pohybu chůze, dřep, klik,

Přetahování lanem, vytlačování z kruhu
Běžecká a odrazová cvičení
Příprava na školní olympiádu a její absolvování
Splývání do vody, plavecká cvičení s destičkou, 
seznámení se s plaveckými styly, hry ve vodě
Zvládá techniku chůze, skoku, běhu,
Kotoul vpřed, vzad, ručkování nebo výdrž ve visu na 
hrazdě, stoj na jedné ruce

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti

Šplh na tyči a na laně
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Tělesná výchova 3. ročník

Základy atletiky
Základy plavání
Hry a soutěživá cvičení
Nácvik startu (vysoký, nízký)
Sprinterská cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

Strečink (statický a dynamický)
Hry na rozvoj reakce a postřehuTV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a soutěžích
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích Vybíjená, základy fotbalu, základy basketbalu, základy 

florbalu
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy
TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech a má osvojeny základní 
hygienické návyky při pohybových aktivitách

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

Seznámení se s bezpečnostními pravidly ve vodě

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

Zásady jednání a chování - Fair play

Vysvětlení pravidel (vybíjené, fotbalu, basketbalu, 
florbalu) a průpravné cvičení k těmto sportům

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci

Seznámení s atletickými disciplínami
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy

Strečink (statický a dynamický)

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na 
pohybovou činnost
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením
zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou 
orientaci podle individuálních předpokladů

zvládá jednoduchá speciální cvičení související Strečink (statický a dynamický)

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 

správné způsoby držení těla v různých polohách a 
pracovních činnostech; zaujímá správné základní 

držení těla
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Tělesná výchova 3. ročník

správné základní cvičební polohy cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením

cvičení zdravotní TV

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví. 

   

Tělesná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, 
pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu, 
příprava organismu
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 rytmu a melodie 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 míčkem, 
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a 
hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve 
hře, průpravné hry, utkání dle zjednodušených 
pravidel minisportů

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti

Turistika pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování 
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Tělesná výchova 4. ročník

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 dopomoci tonoucímu, 
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání MŠMT Praha 2015 98
Další pohybové činnosti podporující pohybové učení - 
komunikace v TV

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností - her, závodů, soutěží

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

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her

Koordinace pohybu
Hygiena při TV - hygiena pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuvi pro 
pohybové aktivity
Bezpečnosti při pohybových aktivitách - organizace a 
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách 
a umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v 
situaci úrazu spolužáka

Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka Pohybové hry s různým zaměřením - netradiční 
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Tělesná výchova 4. ročník

činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové 
činnosti

pohybové hry a aktivity, využití hraček a netradičního 
náčiní při cvičení
První pomoc v podmínkách TV činnosti ovlivňující 
úroveň pohybových dovedností

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

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

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností - her, závodů, soutěží

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého 
nákresu, popisu cvičení

Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy

Organizace při TV - základní organizace prostoru a 
činnosti ve známém (běžném) prostředí , zásady 
jednání a chování - fair play, olympijské ideály a 
symboly

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky

Měření a posuzování pohybových dovedností - měření 
výkonů, základní pohybové testy, informace o 
pohybových činnostech

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a 
správné držení těla

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a spo

Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály

zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a 
správné držení těla

zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a 
správné držení těla

zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a 
správné držení těla

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením

činnosti v rozporu s jeho oslabením

zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před 
pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení 
činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy

zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před 
pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení 
činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy

příprava organismu před pohybovou činností i 
uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí 
využívat cviky na odstranění únavy

zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou 
orientaci podle individuálních předpokladů

zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou 
orientaci

způsoby lokomoce a prostorovou orientaci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Tělesná výchova 4. ročník

Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví. 
   

Tělesná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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 rytmu a melodie 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 míčkem, 
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a 
hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve 
hře, průpravné hry, utkání dle zjednodušených 
pravidel minisportů
Turistika pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování 
v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, 
táboření, ochrana přírody

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti

Plavání - základní plavecká výuka, hygiena plavání, 
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké 
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká 
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technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu, 
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání MŠMT Praha 2015 98

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

Činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, 
pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu, 
příprava organismu

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením

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

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair 
play

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením

Koordinace pohybu
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her

Bezpečnosti při pohybových aktivitách - organizace a 
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách 
a umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

Hygiena při TV - hygiena pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuvi pro 
pohybové aktivity

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní 
zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 
pohybové činnosti

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v 
situaci úrazu spolužáka

První pomoc v podmínkách TV činnosti ovlivňující 
úroveň pohybových dovedností

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka 
a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové 
činnosti

Hygiena při TV - hygiena pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuvi pro 
pohybové aktivity

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

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

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností - her, závodů, soutěží
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Bezpečnosti při pohybových aktivitách - organizace a 
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách 
a umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého 
nákresu, popisu cvičení

Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály
Další pohybové činnosti podporující pohybové učení - 
komunikace v TV

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy

Organizace při TV - základní organizace prostoru a 
činnosti ve známém (běžném) prostředí , zásady 
jednání a chování - fair play, olympijské ideály a 
symboly

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky

Měření a posuzování pohybových dovedností - měření 
výkonů, základní pohybové testy, informace o 
pohybových činnostech

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a spo

Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování
zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje 
techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů 
učitele upozorní samostatně na činnosti (prostředí), 
které jsou v rozporu s dobrou situací

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování
zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje 
techniku

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

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví 
a začleňuje pohyb do denního režimu

chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje 
pohyb do denního režimu

Koordinace pohybu
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Základy sportovních her - manipulace s míčkem, 
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a 
hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve 
hře, průpravné hry, utkání dle zjednodušených 
pravidel minisportů
Turistika pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování 
v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, 
táboření, ochrana přírody

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti 
podle svých pohybových možností a schopností

zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých 
pohybových možností a schopností

Plavání - základní plavecká výuka, hygiena plavání, 
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké 
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká 
technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu, 
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání MŠMT Praha 2015 98

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní 
pohybové činnosti

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 rytmu a melodie pohybem, jednoduché 
tance

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové 
činnosti

Další pohybové činnosti podporující pohybové učení - 
komunikace v TV

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy

při cvičení - držení těla

při cvičení - držení tělaZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování

pravidelné cvičení

zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje při cvičení - držení těla
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techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů 
učitele 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením

pravidelné cvičení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví. 

   

Tělesná výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými 
testy změří úroveň své tělesné zdatnosti
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní 
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná 
zdatnost

pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem –základy rytmické 
gymnastiky, cvičení
s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; 
tance

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program

atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do 
výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí
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sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) – 
herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní 
systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, 
přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v rolichodce a cyklisty, 
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, 
táboření,ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; 
přežití v přírodě,
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční 
programy,manipulace se zatížením

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

prostředí a klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost prostředí a klimatických podmínkách, improvizované 

ošetření poranění a odsun raněného
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí –průpravná, 
kompenzační,vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní 
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná 
zdatnost
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TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných

TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii 
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu

sportovní výstroj a výzbroj –výběr, ošetřování historie 
a současnost sportu –

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu (mdú)
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při 
sportu

významné soutěže a sportovci, olympismus – 
olympijská charta

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností,smluvené povely, signály, gesta,

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji (mdú)

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

pravidla osvojovaných pohybových činností – 
her,závodů a soutěží

pohybových činnostech organizace prostoru a 
pohybových činností – v nestandardních podmínkách;

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže

významné soutěže a sportovci, olympismus – 
olympijská charta

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování

TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v 
silničním provozu

turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, 
přesun do terénu a uplatňování pravidel

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování 

uplatňuje bezpečné chování v přírodě a silničním 
provozu

bezpečnosti silničního provozu v rolichodce a cyklisty, 
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první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, 
táboření,ochrana přírody, základy
hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém
prostředí a klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a 
její ukončení; využívá základní kompenzační a 
relaxační techniky k překonání únavy

cíleně se připraví na pohybovou činnost

estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem –základy rytmické 
gymnastiky, cvičení
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků

posoudí provedení osvojované činnosti

atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do 
výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví. 

   

Tělesná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní 
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná 
zdatnost

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční 
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pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem –základy rytmické 
gymnastiky, cvičení
s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; 
tance
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do 
výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí
sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) – 
herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní 
systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, 
přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v rolichodce a cyklisty, 
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, 
táboření,ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; 
přežití v přírodě,

nabídky zvolí vhodný rozvojový program vhodný rozvojový program

orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční 
programy,manipulace se zatížením

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém
prostředí a klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
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méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost

nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém
prostředí a klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 
(mdú)
TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém
prostředí a klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí –průpravná, 
kompenzační,vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu

komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností,smluvené povely, signály, gesta,

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při 
sportu

komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností,smluvené povely, signály, gesta,

významné soutěže a sportovci, olympismus – 
olympijská charta

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech
pravidla osvojovaných pohybových činností – 
her,závodů a soutěží

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech
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TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví. 

   

Tělesná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní 
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná 
zdatnost
prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí –průpravná, 
kompenzační,vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem –základy rytmické 
gymnastiky, cvičení

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program

s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; 
tance
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atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do 
výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí
sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) – 
herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní 
systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, 
přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v rolichodce a cyklisty, 
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, 
táboření,ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; 
přežití v přírodě,
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla
komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností,smluvené povely, signály, gesta,

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

pohybových činnostech organizace prostoru a 
pohybových činností – v nestandardních podmínkách;

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

pravidla osvojovaných pohybových činností – 
her,závodů a soutěží

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost

pravidla osvojovaných pohybových činností – 
her,závodů a soutěží

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní 
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná 
zdatnost

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční 
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činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny programy,manipulace se zatížením

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu

značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při 
sportu

významné soutěže a sportovci, olympismus – 
olympijská charta

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji

významné soutěže a sportovci, olympismus – 
olympijská charta

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

pravidla osvojovaných pohybových činností – 
her,závodů a soutěží

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony a vyhodnotí je

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí

sportovní výstroj a výzbroj –výběr, ošetřování historie 
a současnost sportu –

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže

významné soutěže a sportovci, olympismus – 
olympijská charta

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví. 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

prostředí a klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

prostředí a klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity
gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a 
na nářadí
estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem –základy rytmické 
gymnastiky, cvičení
s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků; 
tance
atletika – rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, 
základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do 
výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí
sportovní hry (alespoň dvě hry podle výběru školy) – 
herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní 
systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie
turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce, 
přesun do terénu a uplatňování pravidel
bezpečnosti silničního provozu v rolichodce a cyklisty, 
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, 
táboření,ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; 
přežití v přírodě,

TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program

orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, 
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potravy, tepla
komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností,smluvené povely, signály, gesta,

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

pohybových činnostech organizace prostoru a 
pohybových činností – v nestandardních podmínkách;

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší
TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém

TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění 
ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity
TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost
ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 
nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém

rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční 
programy,manipulace se zatížením

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech prevence a korekce jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí –průpravná, 
kompenzační,vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

význam pohybu pro zdraví –rekreační a výkonnostní 
sport,sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná 
zdatnost

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu

pravidla osvojovaných pohybových činností – 
her,závodů a soutěží
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při 
sportu

významné soutěže a sportovci, olympismus – 
olympijská charta

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

pravidla osvojovaných pohybových činností – 
her,závodů a soutěží

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností –
měření, evidence, vyhodnocování

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

platňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení
zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení
aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotních

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení
ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

cvičení zdravotní TV

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

platňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení
zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení
aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotnímu stavu

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při cvičení zdravotní TV
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cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

korekci zdravotních oslabení

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

pravidelné cvičení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení považujeme jako součást seberegulace a sebeorganizace. Stejně tak odmítání návykových látek a schopnost péče o zdraví. 

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.20 Pracovní výchova 

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

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Pracovní výchova
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Pracovní výchova je důležitým předmětem Heřmánek Praha. Pracovní výchova je jasným protipolem 

akademických znalostí. Pracovní výchova je rozdělena pro práci o každodenní život - péči o sebe, péče o 
ostatní a péče o prostředí. Každá třída má svěřený svůj školní prostor, o který pod vedením třídního učitele 
pečuje. Zároveń se žáci učí také pečovat o svoje věci a organizují péči o společné věci a školní pomůcky a o 
naše věci. Stejně tak je možné, aby do pracovní výchovy byla začleněna příprava svačina a její společná 
příprava. K takovému prostředí slouží i to, že školní kuchyň poskytuje pro všechny žáky i učitele o přestávce 
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čaj či vodu a pro učitele kávu. Součástí pracovní výchovy pro 1. stupeń je také organizace školní kavárny pro 
rodiče, kterou organizuje třídní učitel a žáci. 
V druhém stupni je pracovní výchova velmi vážným předmětem. Pomáhá stát se dětem procházet vývojem 
stát se dospělých, samostatným, ekonomicky samostatným jedincem - tento vývoj je rozvíjen až do 
maturity.  Na druhém stupni, ale také ve 3. - 5. třídě vytváří třída svůj pracovní projekt v připraveném 
protředí. Jedná se o prostředí školní zahrady v Satalicích - od 3. do 9. třídy, na školní chatě v Podkozí - od 3. 
- 9. třídy 
 
Hesla pracovní výchovy je 
 - schopnost samostatnosti 
- schopnost spolupracovat a být empatický 
- schopnost pracovat 

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

Připravené prostředí k pracovní výchově pro všechny žáky jsou tyto:   projekty  na školní zahradě (kolem 
budov základní školy) určené pro žáky 1. - 3. třídy především, na 2 školních zahradách v Satalicích, projekty 
na školním pozemku v Podkozí, projekty v žákovské školní kuchyni. Pracovní projekt při obědech, pracovní 
projekty v péči o třídu, vlastní portfolio a v péči o školní prostředí celkově. Pracovní výchova není zařazena 
v pravidelném rozvrhu, ale je organizována mimo něj v době distančního vyučování a projektů. 
Projekty  na školní zahradě probíhají  každoročně v září a říjnu a v listopadu a v druhém pololetí v dubnu, 
květnu a červnu. Tato práce je organizovaná, tak že třídy 1. až 3. chodí na školní zahradu na jeden celý 
školní den, několikrát v pololetí. Každá třída druhého stupně jednou týdně za pololetí stráví dva dny 
školního projektu projekt na školní chatě, na školní zahradě či na projektovém tábořišti Újezd nad Zbečnem 
- časově tedy 26 hodin v každém pololetí.  Předmět pak není ustanoven v rámci pravidelného školního 
rozvrhu. Pracovní aktivity také probíhají v mimo vyučování, v čase přestávek, před a po vyučování, v čase 
školní družiny. Pro vyrovnání počtu hodin je časová dotace m a čj navýšená o hodinu, jako výměna za 26 
hodin v prvním a druhém pololetí. Během mimořádných situací probíhá pracovní výchova distančním 
způsobem zadání pracovních projektů. 

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Mezipředmětové vztahy • Etická a občanská výchova

• Vlastivěda a etická výchova
• Badatelský přírodopis a výchova ke zdraví

Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence komunikativní:
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Při pracovní výchově je nutné komunikovat v rámci školních a třídních plánů. Školní zahrady nabízí tolik 
množství komunikace mezi dospívajícími a žáky. Zvláště u dospívajích je vytvořeno prostředí komunity, 
které tvoří prostědí. Nabízíme žákům takové možnosti, aby si vzájemně plánovali a vzájemně tvořili 
pracovní plány, plnily je a organizovali. Celou dobu pracovní výchovy v Heřmánku pracuje tímto způsobem. 
Kompetence sociální a personální:
Pracovní výchova je místem, kde se žáci učí spolupracovat a připravují se tak na běžný život. Škola vytváří 
prostředí, ve kterém žákům poskytujeme možnost zakusit běžný pracovní život. Od prvních tříd po devátou 
třídu, která do pracovní výchovy vkládá již rozhodování o skutečných pracovních záměrech jednotlivých 
žáků. Jedním z hesel pracovní výchovy je heslo Montessori pedagogiky: Nauč mne, abych to dokázal sám. A 
toto moto přichází do života prvních tříd, do chvíle, kdy děti jsou plně vedeni k pracovním aktivitám, až do 
osmé a deváté třídy, kdy je možné, aby žáci spolupracovali na samostatných pracovních projektech. 
Pracovní výchova vytváří odpovědi přirozenou zpětnou vazbu na otázku, kdo jsem a co dělám dobře, na co 
jsem nadaný a co dělám špatně. Pracovní výchova má sama o sobě zpětnou vazbu. Není potřeba děti moc 
kontrolovat, je potřeba, aby si vzájemně skupina třídy vyvořila spolupráci. Je dobré, aby školní projekt byl 
společnou prací a práci pro společenství. Tak jako dospělí pracuje na svojí práci, dospívající v naší škole 
dělají totéž, aby místo, které mají k dispozici změnili. Je pro ně důležité, aby věděli, že mohou měnit svoje 
prostředí vědomně, skrze společné úsilí a společné rozhodování. Je to důležité, aby zažili zkušennost, aby 
společně pracovali v harminii a spolupráci s ostatními a  byli tak schopni  se dále vyvíjet. 
V této fázi, se již žáci nevyvíjí samostatně, ale v pracovní výchově je volba společenství. Jedná se o 
stanovování cílů a plánů a vlastních plánů jako společenství třídy. Tohoto chceme dosáhnout, tohle 
můžeme změnit, tohle budeme budovat a v rámci tohoto plánu a  pak navazují individuální plány a vlastní 
práce. Volby tříd od 3. do 9. třídy jsou omezené potřebami společeství třídy a je to postupný procest na 
cestě k dospělosti. 
Kompetence pracovní:
Žáci v pracovní výchově rozvíjejí svojí manuální zručnost a především spoji schopnost být jednou člověkem, 
který je schopný pracovat, je schopný se o sebe postarat, ale i být prospěšný společnosti.  Stejně tak 
rozvíjejí svojí schopnost plánovat, organizovat pracovní aktivity. Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku. 
Rozvíjíme dovednosti schopnosti pracovat. 

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení:
 
Učení sociální - učíme se o sobě, učíme se o tom, 
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Název předmětu Pracovní výchova
Kompetence k řešení problémů:
Práce v pracovní výchově a projekty je o plánování projektů, schopnosti získat informace, jak takový projekt 
rozganizovat a také o ekonomickém plánu.
Pracovní výchova je také k tomu zjistit čeho jste schopni a čeho jsou schopni další členové třídy. 
Kompetence občanské:
Práce v pracovní výchově pracuje na mnoha úrovních. Jsme občané a každá třída patří do školy, každá třída 
je společenství. A vzájemně kooperují. Pracovní výchova je vlastně takový model občanské společnosti, kdy 
jednotlivé třídní kolektivy s učiteli se musí domluvit.  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Pracovní středisko pro studium a práci Heřmánek - neorganizuje pracovní výchovu klasickým zadáváním 
úkolů, ale tvorbě společných prací a projektů a učení se společně pracovat. Učitel je v této oblasti jako člen 
týmu, není ten, kdo je zodpovědný za to, jak věci dopadnou, ale přesouvá se do poradce. Pracovní výchova 
neprobíhá jen hodinu týdně v předmětu pracovní výchova, ale je integrovaná do obědů (příprava 
prostírání,společné stolování), je integrovaná také do uržování organizace třídy, vlastního studijního 
portfolia a péče o ekologickou třídu. 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení probíhá zásadně slovně a hodnotíme samostatnost, schopnost pracovat, kompetence k 
práci. Hodnocení v 7. - 9. třídě probíhá slovní hodnocení i známkou. Oba typy hodnocení  vyjadřují 
samostatnost, ochotu a schopnost pracovat a kompetence k práci. Pokud se žáci snaží a jsou aktivní 
,pracovití a samostatní. Více klasifikační řád školy. Při hodnocení pracovní výchovy hodnotíme jakým 
způsobem je schopen najít svoje vlastní pracovní místo a jakým způsobem je schopen vnímat být užitečný a 
jakým způsobem celá třída pracuje na svém vlastním projektu Každé pracovní aktivity jsou hodnoceny 
celým třídním týmem a také v rámci školního ekotýmu.  Hodnocení pracovní výchovy probíhá pravidelně v 
každém čtvrtletí slovním hodnocením v Edupage. Předmět je hodnocen také na základě ročního plánu 
práce třídy. V pracovní výchově se také žáci sebehodnotí. 

   

Pracovní výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé vytváří jednoduchými postupy různé předměty z práce s jednoduchými materiály - papírem, drátem, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

373

Pracovní výchova 1. ročník

předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

tradičních i netradičních materiálů kovem, korálky, dřevem

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy práce se stavebnicemi - dřevěné stavebnice, kapla, 
plastové stavebnice, kovové stavebnice

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi

práce se stavebnicemi - dřevěné stavebnice, kapla, 
plastové stavebnice, kovové stavebnice

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování

drobné práce na školní zahradě
drobné pěstování květin ve škole, rostlin na školním 
pozemku

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny organizace stolování ve školní jídelně
organizace stolování školní svačiny

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování organizace stolování ve školní jídelně
organizace stolování školní svačiny

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování organizace stolování ve školní jídelně
organizace stolování školní svačiny

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při 
práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří 
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů

zvládá základní manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří 
jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů

práce se stavebnicemi - dřevěné stavebnice, kapla, 
plastové stavebnice, kovové stavebnice

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 
(mdú)

pracuje podle slovního návodu a předlohy (mdú) práce se stavebnicemi - dřevěné stavebnice, kapla, 
plastové stavebnice, kovové stavebnice

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi (mdú)

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi (mdú)

práce se stavebnicemi - dřevěné stavebnice, kapla, 
plastové stavebnice, kovové stavebnice

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny (mdú) pečuje o nenáročné rostliny (mdú) drobné práce na školní zahradě
drobné pěstování květin ve škole, rostlin na školním 
pozemku

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování upraví stůl pro jednoduché stolování organizace stolování ve školní jídelně
organizace stolování školní svačiny

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování (mdú) chová se vhodně při stolování (mdú) organizace stolování ve školní jídelně
organizace stolování školní svačiny

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích a popíše jeho výsledky

Provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních 
obdobích

drobné práce na školní zahradě
drobné pěstování květin ve škole, rostlin na školním 
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Pracovní výchova 1. ročník

pozemku
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Udržování pracovního místa, udržování pracovních věcí v pořádku, udržování porfolia. Sebeobsula a obsluha ostatních při třídním managmentu a ve školní jídelně.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Třídění odpadu ve třídě. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

   

Pracovní výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Pracovní výchova 2. ročník

• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů

práce s jednoduchými materiály - papírem, drátem, 
kovem, korálky, dřevem
práce s jednoduchými materiály - papírem, drátem, 
kovem, korálky, dřevem

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi

práce s jednoduchými materiály - papírem, drátem, 
kovem, korálky, dřevem

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování

drobné práce na školní zahradě

drobné práce na školní zahraděČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny
drobné pěstování květin ve škole, rostlin na školním 
pozemku

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování organizace stolování školní svačiny
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování organizace stolování ve školní jídelně
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 
hygieny

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Sebeobsula a obsluha ostatních při třídním managmentu a ve školní jídelně.
Udržování pracovního místa, udržování pracovních věcí v pořádku, udržování porfolia. Sebeobsula a obsluha ostatních při třídním managmentu a ve školní jídelně.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Třídění odpadu ve třídě 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Pracovní výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů

práce s jednoduchými materiály - papírem, drátem, 
kovem, korálky, dřevem

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy práce s jednoduchými materiály - papírem, drátem, 
kovem, korálky, dřevem

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi

práce s jednoduchými materiály - papírem, drátem, 
kovem, korálky, dřevem

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování

drobné pěstování květin ve škole, rostlin na školním 
pozemku

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

pečuje o nenáročné rostliny drobné pěstování květin ve škole, rostlin na školním 
pozemku
organizace stolování školní svačinyČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování
drobné práce na školní zahradě
organizace stolování ve školní jídelněČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování
organizace stolování školní svačiny
organizace stolování školní svačiny
udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 
hygieny

udržuje v pořádku své porforio, třídní knihovničku a 
další třídní materiály

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

je schopen organizovat svoje školní pracovní materiály udržuje v pořádku své porforio, třídní knihovničku a 
další třídní materiály

udržuje v pořádku své porforio, třídní knihovničku a 
další třídní materiály

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

třídění odpadu

třídí odpad
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Pracovní výchova 3. ročník

Udržování pracovního místa, udržování pracovních věcí v pořádku, udržování porfolia. Sebeobsula a obsluha ostatních při třídním managmentu a ve školní jídelně.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Třídění odpadu ve třídě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

   

Pracovní výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů

práce s jednoduchými materiály - papírem, drátem, 
kovem, korálky, dřevem

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy práce s jednoduchými materiály - papírem, drátem, 
kovem, korálky, dřevem

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi

práce s jednoduchými materiály - papírem, drátem, 
kovem, korálky, dřevem

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování

drobné práce na školní zahradě

drobné práce na školní zahraděČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny
drobné pěstování květin ve škole, rostlin na školním 
pozemku
organizace stolování ve školní jídelněČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování
organizace stolování školní svačiny
organizace stolování ve školní jídelněČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování
organizace stolování školní svačiny

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 
hygieny

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny
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Pracovní výchova 4. ročník

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

je schopen organizovat svoje školní pracovní materiály udržuje v pořádku své porforio, třídní knihovničku a 
další třídní materiály

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

třídění odpadu třídí odpad

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Enviromentální výchova se dotýká práce na školním pozemku v pracovní výchově, ale také třídění odpadů a obecně uvědomování si možností udržitelného rozvoje. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova se týká spolupráce žáků při projektech a při pracovních aktivitách.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Pracovní výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu
ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy 
různé výrobky z daného materiálu

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu

jednoduché zpracování materiálů - papír, dřevo, kov, 
drát, umělá hmota,stavebnice

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem vlastní fantazii

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic

rozliší různé druhy materiálů, pozná různé druhy 
dřeva, látky, kovů, plast - Montessori

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu

jednoduché zpracování materiálů - papír, dřevo, kov, 
drát, umělá hmota,stavebnice



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

379

Pracovní výchova 5. ročník

náčiní vzhledem k použitému materiálu (mdú)
užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při drobném poranění
ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním 
místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při drobném úrazu

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 
úrazu

organizace školní třídy a organizace pracovního stolu a 
organizace školního portfolia

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 
a demontáž

elektronické stavebnice - drobná elektřina, sestavení 
zvonku,světlo,

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

péče o školní pozemek, sekání trávy motorovou 
sekačkou,
péče o keře a stromy, vysazování stromů
příprava občerstvení pro akce třídy a školy a stolování
organizace školní třídy a organizace pracovního stolu a 
organizace školního portfolia
zpracování dřeva, výroba luku a podobných výrobků
zpracování papíru, kartonu, kovu

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu (mdú)

pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého 
náčrtu

jednoduché zpracování materiálů - papír, dřevo, kov, 
drát, umělá hmota,stavebnice

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

péče o keře a stromy, vysazování stromů

ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá 
postupy pro pěstování vybraných rostlin

příprava občerstvení pro akce třídy a školy a stolování

příprava jednoduchého pokrmu, pracovní výchova při 
obědech - společný oběd, společné prostírání a 
společné stolování

uplatňuje zásady správné výživy

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu

třídění odpadu na plasty, papír, sklo atd.
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práce se stavebnicemi
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně 
vede pěstitelské pokusy a pozorování

péče o keře a stromy, vysazování stromů

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská 
pozorování

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny

péče o keře a stromy, vysazování stromů

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

péče o školní pozemek, sekání trávy motorovou 
sekačkou,

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní (mdú)

volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní

péče o keře a stromy, vysazování stromů

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazu

jednoduché zpracování materiálů - papír, dřevo, kov, 
drát, umělá hmota,stavebnice

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně

orientuje se v základním vybavení kuchyně příprava jednoduchého pokrmu, pracovní výchova při 
obědech - společný oběd, společné prostírání a 
společné stolování

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 
(mdú)

připraví samostatně jednoduchý pokrm příprava občerstvení pro akce třídy a školy a stolování

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování

příprava občerstvení pro akce třídy a školy a stolování
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ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování při stolování
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni (mdú)

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygie

organizace školní třídy a organizace pracovního stolu a 
organizace školního portfolia

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

práce se stavebnicemi jednoduchámontáž a demontáž stavebnice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Enviromentální výchova se dotýká práce na školním pozemku v pracovní výchově, ale také třídění odpadů a obecně uvědomování si možností udržitelného rozvoje. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova se týká spolupráce žáků při projektech a při pracovních aktivitách.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Pracovní výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
jednoduchá montáž projektu z různých materiálů
dodržování pravidel bezpečnosti

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby
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nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizuje a plánuje svoji pracovní činnost sestaví samostatný projekt dle vlastní volby
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 
i zá

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model

sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého 
programu daný model

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.

navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří 
a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení

provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnosti

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu pěstuje a využívá květiny pro výzdobu práce na školním pozemku, péče o květiny a drobná 
zvířata ve škole

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu

práce na školním pozemku, péče o květiny a drobná 
zvířata ve škole

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty

práce na školním pozemku, péče o květiny a drobná 
zvířata ve škole

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnost

práce na školním pozemku, péče o květiny a drobná 
zvířata ve škole

ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí, v učebních oborech a středních 
školách

orientuje se v činnostech jednotlivých profesí projekt jednotlivé profese
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umí pracovat ve školní kuchyni a ve orientuje se ve 
školním stolování 

pracovní výchova při obědech - společný oběd, 
společné prostírání a společné stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova se týká spolupráce žáků při projektech a při pracovních aktivitách.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Enviromentální výchova se dotýká práce na školním pozemku v pracovní výchově, ale také třídění odpadů a obecně uvědomování si možností udržitelného rozvoje.

   

Pracovní výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby, jeden 
projekt na pololetí, s projektovou dokumentací, 
vlastním zkoumáním celého popisu postupu a vlastním 
invenčním přístupem, projekt bude veřejně 
prezentovat

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby, jeden 
projekt na pololetí, s projektovou dokumentací, 
vlastním zkoumáním celého popisu postupu a vlastním 
invenčním přístupem, projekt bude veřejně 
prezentovat

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost organizuje a plánuje svoji pracovní činnost sestaví samostatný projekt dle vlastní volby, jeden 
projekt na pololetí, s projektovou dokumentací, 
vlastním zkoumáním celého popisu postupu a vlastním 
invenčním přístupem, projekt bude veřejně 
prezentovat

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby, jeden 
projekt na pololetí, s projektovou dokumentací, 
vlastním zkoumáním celého popisu postupu a vlastním 
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invenčním přístupem, projekt bude veřejně 
prezentovat

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 
i zá

sestaví samostatný projekt dle vlastní volby, jeden 
projekt na pololetí, s projektovou dokumentací, 
vlastním zkoumáním celého popisu postupu a vlastním 
invenčním přístupem, projekt bude veřejně 
prezentovat

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model

sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého 
programu daný model

jednoduchá montáž projektu z různých materiálů

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.

navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří 
a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

jednoduchá montáž projektu z různých materiálů

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení

provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení

jednoduchá montáž projektu z různých materiálů

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnosti

dodržování pravidel bezpečnosti

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin

práce na školním pozemku, pěstování rostlin, stromů,

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu pěstuje a využívá květiny pro výzdobu práce na školním pozemku, pěstování rostlin, stromů,
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 

údržbu
práce na školním pozemku, pěstování rostlin, stromů,

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty

práce na školním pozemku, pěstování rostlin, stromů,

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnost

práce na školním pozemku, pěstování rostlin, stromů,

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné 
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů

vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, 
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů zpracuje protokol o 
cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a 
zformuluje v něm závěry, k nimž dospěvyhledá v 
dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež 

laboratorní pokusy a práce v laboratoři
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Pracovní výchova 7. ročník

mu co nejlépe pomohou provést danou experimentální 
práci dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany 
životního prostředí při experimentální práci
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
umí pracovat ve školní kuchyni a ve orientuje se ve 
školním stolování 

pracovní výchova při obědech - společný oběd, 
společné prostírání a společné stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Enviromentální výchova se dotýká práce na školním pozemku v pracovní výchově, ale také třídění odpadů a obecně uvědomování si možností udržitelného rozvoje.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova se týká spolupráce žáků při projektech a při pracovních aktivitách.

   

Pracovní výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou 
dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a 
návodech
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin (mdú)
ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin

práce na školním pozemku, pěstování

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu pěstuje a využívá květiny pro výzdobu práce na školním pozemku, pěstování
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ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a 
využívá je k výzdobě
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu
ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu (mdú)

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu

práce na školním pozemku, pěstování

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty (mdú)

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty

práce na školním pozemku, pěstování

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazu způsobeném zvířaty a při styku s jedovatými 
rostlinami

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnost

práce na školním pozemku, pěstování

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné 
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů

práce v laboratoři, pokusy a experimenty

ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a 
výsledcích své experimentální práce a zformuluje v 
něm závěry, k nimž dospěl

pracovní výchova při obědech - společný oběd, 
společné prostírání a společné stolování

ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních 
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální práci
ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci

uvaří jednoduché jídlo

ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v 
laboratoři

vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, 
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl
vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny 
podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci
dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 
prostředí při experimentální práci
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou 
dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a 
návodech

ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje 
a odstraňuje základní problémy při provozu digitální 
techniky

práce a cvičení práce s digitálními technologiemi
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ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 
provozu digitální techniky
ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení
ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu

propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
pracuje uživatelským způsobem s mobilními 
technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava
ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a 
předp

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Enviromentální výchova se dotýká práce na školním pozemku v pracovní výchově, ale také třídění odpadů a obecně uvědomování si možností udržitelného rozvoje.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova se týká spolupráce žáků při projektech a při pracovních aktivitách.

   

Pracovní výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci 
v případě neúspěšného hledání zaměstnání

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin

práce na školním pozemku, pěstování rostlin a péče o 
drobné zvířata

pěstuje a využívá květiny pro výzdobu práce na školním pozemku, pěstování rostlin a péče o 
drobné zvířata

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

práce na školním pozemku, pěstování rostlin a péče o 
drobné zvířata
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prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty 

práce na školním pozemku, pěstování rostlin a péče o 
drobné zvířata

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném 
úrazu

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnost

práce na školním pozemku, pěstování rostlin a péče o 
drobné zvířata

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví
ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů
ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu
ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu způsobeného zvířaty
provádí jednoduché operace platebního styku a 
domácího účetnict
ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k 
obsluze běžných domácích spotřebičů
správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením včetně údržby; provádí drobnou domácí 
údržbu
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a 
předp

základy péče o domácnost, údržba domu

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti
ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče
připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami 
zdravé výživy
dodržuje základní principy stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu ve společnosti
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první

umí uvařit složitější jídlo

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

projekt vlastní sociální podpory

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, 
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů
zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 

pracovní výchova při obědech - společný oběd, 
společné prostírání a společné stolování
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ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

dospěl
vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny 
podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci
dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 
prostředí při experimentální práci
poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

projekt vlastní sociální podpory

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby 
při ucházení se o zaměstnání
dodržuje technologickou kázeň, zá

ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích 
prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 
povolání a profesní přípravy
využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace 
své os

byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci 
v případě neúspěšného hledání zaměstnání
ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, 
případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám 
běžného života

byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v 
případě neúspěšného hledání zaměstnání

základy přípravy na pracovní proces

byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů

byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů

základy přípravy na pracovní proces

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Enviromentální výchova se dotýká práce na školním pozemku v pracovní výchově, ale také třídění odpadů a obecně uvědomování si možností udržitelného rozvoje.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Osobnostní a sociální výchova se týká spolupráce žáků při projektech a při pracovních aktivitách.

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    
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5.21 Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování  

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

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný

   

Název předmětu Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
Oblast Nepovinné předměty
Charakteristika předmětu Metoda Instrumentálního obohacování (Feuerstein Instrumental Enrichment, FIE) představuje jeden z 

nejzajímavějších a nejpropracovanějších počinů na pomezí pedagogiky a psychologie druhé poloviny 
dvacátého století. V současné době ji nevyužívají pouze psychologové a učitelé, ale i rodiče, kteří v zájmu 
co nejlepšího výchovného působení na své děti nezapomínají na to, co je potřeba budovat nejvíce - 
schopnost myslet a učit se, mít motivaci, nepodléhat zklamání a celkově budovat v dorůstající generaci 
zdravé sebepojetí a celkové sebepřijetí. Věta „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím“ je mottem 
celého programu. Odkazuje na snahu překonávat impulsivitu při řešení problémových situací a 
zdůrazňuje význam individuální časové potřeby každého člověka při řešení úkolů.Metoda má své 
opodstatnění v sociální oblasti, ve zdravotnictví, může být přínosem pro kolektivy a týmy v jakémkoliv 
prostředí. Vedle umění vytvořit si strategii řešení úkolu upevňuje sebedůvěru, rozvíjí vyjadřování a 
respektování jiného názoru a umožňuje adaptaci v neustále se měnícím světě.Věta „Nechte mě chvilku…, já 
si to rozmyslím“ je mottem celého programu. Odkazuje na snahu překonávat impulsivitu při řešení 
problémových situací a zdůrazňuje význam individuální časové potřeby každého člověka při řešení 
úkolů.Proč obohacování? Feuerstein hovoří o obohacování kognitivních (poznávacích) struktur, protože 
předpokládá jejich modifikovatelnost. Všímá si těchto struktur v jejich aktuální, třeba i „neadekvátní“ 
podobě. Zkušenost zprostředkovaného učení (tzn. interakce, při níž rodiče, učitelé, vychovatelé „vkládají“ 
sebe mezi podnět a dítě, aby zajistili co nejkvalitnější reakci) spolu s didaktickými principy obsaženými v 
Instrumentálním obohacování umožňuje nejprve se novým kognitivním operacím a strategiím naučit a 
později je samostatně používat všude, kde je toho třeba (metakognice).Proč instrumentální? Zhruba 350 
stran úkolů je rozděleno do 14 souborů = instrumentů (v řadě „Standard“, pro děti předškolního věku nebo 
jedince se zásadnějšími problémy existuje řada Basic), z nichž každý obsahuje úkoly typu „papír a tužka" 
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sestavených tak, aby se postupně zvyšovala jejich náročnost i složitost v rámci podpory rozvoje deficitních 
kognitivních (poznávacích) funkcí. Plnění těchto úkolů otevírá možnost uvědomění si vlastních kognitivních 
procesů a dovedností. Studenti často nazývají tento proces jako „přemýšlení o přemýšlení“. Úkoly 
obsažené v instrumentech mají víceméně abstraktní charakter a jen velmi málo připomínají náplň 
„předmětů“ výuky, jak je známe z našich škol. Díky tomu nevyžadují předchozí znalosti k tomu, aby mohly 
být vyřešeny. Současná podoba Instrumentálního obohacování je výsledkem dlouholeté týmové práce 
Reuvena Feuersteina a jeho kolegů z výzkumného centra v Izraeli (HWCRI). Velkou úlohu při vzniku 
Instrumentálního obohacování sehrály zkušenosti, které Feuerstein získal v průběhu práce s kulturně 
handicapovanými dětmi v Maroku ve 40. a 50. letech 20. století, kdy spolupracoval především s André 
Reyem.Intervence prostřednictvím Instrumentálního obohacování má své nezastupitelné místo i nyní, jak 
potvrzuje stále širší úspěšná implementace metody v českém prostředí (školy, poradenská pracoviště, 
Vězeňská služba ČR, …) a existence výukových center metody v mnoha zemích světa.

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

Proč instrumentální? Zhruba 350 stran úkolů je rozděleno do 14 souborů = instrumentů (v řadě „Standard“, 
pro děti předškolního věku nebo jedince se zásadnějšími problémy existuje řada Basic), z nichž každý 
obsahuje úkoly typu „papír a tužka" sestavených tak, aby se postupně zvyšovala jejich náročnost i složitost 
v rámci podpory rozvoje deficitních kognitivních (poznávacích) funkcí. Plnění těchto úkolů otevírá možnost 
uvědomění si vlastních kognitivních procesů a dovedností. Studenti často nazývají tento proces jako 
„přemýšlení o přemýšlení“. Úkoly obsažené v instrumentech mají víceméně abstraktní charakter a jen 
velmi málo připomínají náplň „předmětů“ výuky, jak je známe z našich škol. Díky tomu nevyžadují 
předchozí znalosti k tomu, aby mohly být vyřešeny.
Instrumentální obohacování probíhá od 1. do 9. třídy jednou týdně (některé třídy jsou rozděleny). 

Mezipředmětové vztahy • Etická a občanská výchova
• Vlastivěda a etická výchova

Způsob hodnocení žáků Źáci nejsou hodnoceni, rodiče jen jsou informováni o průběhu. 
   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    
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5.22 Matematika on line 

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nepovinný

   

Název předmětu Matematika on line
Oblast Nepovinné předměty
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Mezipředmětové vztahy • Matematika
   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.23 Vědecké objevování 

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

Celkem

0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
 Nepovinný Nepovinný     

   

Název předmětu Vědecké objevování
Oblast Nepovinné předměty
Charakteristika předmětu Předmět Věda je vyučován jako nepovinný předmět v 1. a 2. ročníku, od 3. ročníku je integrován do 
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Název předmětu Vědecké objevování
předmětů Pracovní výchova a Prvověda, v rámci kterých žáci pracují a provádí pokusy a zkoumání, plánují a 
zaznamenávají si informace, které následně vyhodnocují. Mají možnost také připravit svoje vlastní nápady 
a pokusy a představit svoje pokusy ostatním. Předmět svým zaměřením přispívá také z naplňování 
očekávaných výstupů ze vzdělávací oblasti Matematika.

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

Umí zkoumat, popsat a třídit základní materiály podle jejich vlastností -samostatně přemýšlí a zpracovává 
zadaný úkol -zná zásady práce při pokusech a dbá na bezpečnost svoji i ostatních v hodinách vědy -
formuluje závěry svých zjištění -je schopen kritického myšlení i. srovnávat a nacházet rozdíly ii. 
interpretovat informace iii. hodnotit iv. určit příčinu a následek v. zobecňovat a posuzovat -je schopen 
organizace 1. uspořádávat data do tabulky 2. určovat posloupnost 3. porozumět grafům (sloupcový, 
cyklický, jednoduché koncepční mapy) 4. třídit 5. vysvětlit a znázornit, uvést příklad 6. vytvořit jednoduchý 
model a prezentovat -je schopen používat přístroje a pomůcky (kalkulačka, PC, lupa, mikroskop, stopky, 
teploměr, měřidla délky, váhy, času a objemu) a metody (bezpečnost práce, měření).

Mezipředmětové vztahy • Fyzika
• Věda

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení
   

Vědecké objevování 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Věda, postupy a metody zkoumání, bezpečnost při 
práci.
Měření délky, času a teploty, vážení, zjišťování 
objemu.
Jednotky délky, váhy, času, objem.

Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa.

Odhad vs. měření.
Věda, postupy a metody zkoumání, bezpečnost při 
práci.
Měření délky, času a teploty, vážení, zjišťování 
objemu.
Smyslové vnímání.

Samostatně přemýšlí a zpracovává zadaný úkol.

Základy určování počasí.
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Vědecké objevování 3. ročník

Ekologie – recyklace odpadu: papír, sklo, plast – 
historie, výroba a využití.
Látky, hmota, skupenství a vlastnosti.
Kapaliny a voda – určování skupenství, druhy vody, 
povrchové napětí, hustota, savost materiálů, 
Archimedův zákon, znečištění vody, koloběh vody v 
přírodě.
Vzduch – vlastnosti, teplý a studený vzduch, tlak 
vzduchu, vakuum, proudění vzduchu, aerodynamika.
Elektrická energie.

Zná zásady práce při pokusech a dbá na bezpečnost 
svoji i ostatních v hodinách vědy.

Jednoduché přístroje.
Věda, postupy a metody zkoumání, bezpečnost při 
práci.
Odhad vs. měření.
Smyslové vnímání.
Zvuk – zdroje zvuku, šíření, zvukové vlny, jednoduché 
přístroje na přenos zvuku.
Síla. Gravitace. Odstředivá síla.

Formuluje závěry svých zjištění.

Pohyb těles, mechanika.
Věda, postupy a metody zkoumání, bezpečnost při 
práci.
Odhad vs. měření.
Smyslové vnímání.
Látky, hmota, skupenství a vlastnosti.
Kapaliny a voda – určování skupenství, druhy vody, 
povrchové napětí, hustota, savost materiálů, 
Archimedův zákon, znečištění vody, koloběh vody v 
přírodě.
Magnety a magnetismus.
Světlo a teplo, oční klamy.

Je schopen kritického myšlení, srovnávat a nacházet 
rozdíly, interpretovat informace, hodnotit, určit příčinu 
a následek, zobecňovat a posuzovat.

Elektrická energie.
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Vědecké objevování 3. ročník

Pohyb těles, mechanika.
Jednoduché přístroje.
Věda, postupy a metody zkoumání, bezpečnost při 
práci.
Jednotky délky, váhy, času, objem.
Odhad vs. měření.
Atmosféra.
Kyslík, CO2 – vlastnosti, praktické využití.
Zvuk – zdroje zvuku, šíření, zvukové vlny, jednoduché 
přístroje na přenos zvuku.
Magnety a magnetismus.
Světlo a teplo, oční klamy.
Lidské tělo – zuby, trávicí soustava, dýchací soustava, 
oběhová soustava.
Vesmír – planety, sluneční soustava, vesmírná 
technologie.

Je schopen organizace, uspořádávat data do tabulky, 
určovat posloupnost, porozumět grafům (sloupcový, 
cyklický, jednoduché koncepční mapy), třídit, vysvětlit a 
znázornit, uvést příklad, vytvořit jednoduchý model a 
prezentovat.

Elektrická energie.
Věda, postupy a metody zkoumání, bezpečnost při 
práci.
Měření délky, času a teploty, vážení, zjišťování 
objemu.
Jednotky délky, váhy, času, objem.
Odhad vs. měření.
Elektrická energie.

Je schopen používat přístroje a pomůcky (kalkulačka, 
PC, lupa, mikroskop, stopky, teploměr, měřidla délky, 
váhy, času a objemu) a metody (bezpečnost práce, 
měření).

Pohyb těles, mechanika.
   

Vědecké objevování 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Umí zkoumat, popsat a třídit základní materiály podle 
jejich vlastností.

Věda, postupy a metody zkoumání, bezpečnost při 
práci.
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Vědecké objevování 4. ročník

Látky, hmota, skupenství a vlastnosti.
Kapaliny a voda – určování skupenství, druhy vody, 
povrchové napětí, hustota, savost materiálů, 
Archimedův zákon, znečištění vody, koloběh vody v 
přírodě.
Vzduch – vlastnosti, teplý a studený vzduch, tlak 
vzduchu, vakuum, proudění vzduchu, aerodynamika.
Věda, postupy a metody zkoumání, bezpečnost při 
práci.
Měření délky, času a teploty, vážení, zjišťování 
objemu.
Jednotky délky, váhy, času, objem.
Odhad vs. měření.
Smyslové vnímání.

Samostatně přemýšlí a zpracovává zadaný úkol.

Ekologie – recyklace odpadu: papír, sklo, plast – 
historie, výroba a využití.
Kyslík, CO2 – vlastnosti, praktické využití.
Zvuk – zdroje zvuku, šíření, zvukové vlny, jednoduché 
přístroje na přenos zvuku.
Světlo a teplo, oční klamy.
Lidské tělo – zuby, trávicí soustava, dýchací soustava, 
oběhová soustava.
Vesmír – planety, sluneční soustava, vesmírná 
technologie.
Síla. Gravitace.
Odstředivá síla.
Elektrická energie.

Zná zásady práce při pokusech a dbá na bezpečnost 
svoji i ostatních v hodinách vědy.

Pohyb těles, mechanika. Jednoduché přístroje.
Věda, postupy a metody zkoumání, bezpečnost při 
práci.

Formuluje závěry svých zjištění.

Měření délky, času a teploty, vážení, zjišťování 
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Vědecké objevování 4. ročník

objemu.
Jednotky délky, váhy, času, objem.
Pohyb těles, mechanika. Jednoduché přístroje.
Atmosféra.
Základy určování počasí.
Kyslík, CO2 – vlastnosti, praktické využití.
Zvuk – zdroje zvuku, šíření, zvukové vlny, jednoduché 
přístroje na přenos zvuku.
Magnety a magnetismus.
Síla. Gravitace.
Odstředivá síla.
Elektrická energie.

Je schopen kritického myšlení: srovnávat a nacházet 
rozdíly, interpretovat informace, hodnotit, určit příčinu 
a následek, zobecňovat a posuzovat.

Pohyb těles, mechanika. Jednoduché přístroje.
Věda, postupy a metody zkoumání, bezpečnost při 
práci.
Měření délky, času a teploty, vážení, zjišťování 
objemu.
Jednotky délky, váhy, času, objem.
Zvuk – zdroje zvuku, šíření, zvukové vlny, jednoduché 
přístroje na přenos zvuku.
Síla. Gravitace.
Odstředivá síla.
Elektrická energie.

Je schopen organizace, uspořádávat data do tabulky, 
určovat posloupnost, porozumět grafům (sloupcový, 
cyklický, jednoduché koncepční mapy), třídit, vysvětlit a 
znázornit, uvést příklad, vytvořit jednoduchý model a 
prezentovat.

Pohyb těles, mechanika. Jednoduché přístroje.
Věda, postupy a metody zkoumání, bezpečnost při 
práci.
Měření délky, času a teploty, vážení, zjišťování 
objemu.
Odhad vs. měření.

Je schopen používat přístroje a pomůcky (kalkulačka, 
PC, lupa, mikroskop, stopky, teploměr, měřidla délky, 
váhy, času a objemu) a metody (bezpečnost práce, 
měření).

Smyslové vnímání.
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Vědecké objevování 4. ročník

Pohyb těles, mechanika. Jednoduché přístroje.
   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.    

5.24 Školní projekty 
5.24.1Ekotým 

Název předmětu Ekotým
Oblast

Charakteristika předmětu Školní projekt zabývající se ekologií, ekologickou situací školy a ekologických situací. 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Zájemci o práci v ekotýmu z řad žáků, rodičů a zaměstanců se hlásí dobrovolně a spolupráci. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Plán dle plánu Ekotýmu - organizuje Tereza a.s.

Způsob hodnocení žáků Poděkování žákům za práci. 
   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.   

5.24.2Les ve škole 

Název předmětu Les ve škole
Oblast

Charakteristika předmětu Projekt učení v lese, trávení času venku v přírodě. Organizuje a metodicky vede Tereza, ops
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Chemie



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heřmánek 2021 

399

Název předmětu Les ve škole
• Člověk a jeho svět

   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.   

5.24.3Školní chata, školní zahrada 

Název předmětu Školní chata, školní zahrada
Oblast

Charakteristika předmětu Práce na školní chatě i zahradě i v okolí školy. Vytváří školní projekty podle jednotlivých plánů žáků a 
učitelů. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.   

5.24.4Školní parlament 

Název předmětu Školní parlament
Oblast

Charakteristika předmětu Na počátku září - listopadu školní volby. Volby a následně práce školního parlamenu. 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Výchova k občanství

• Člověk a jeho svět
   Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou.  
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

Klasifikace i slovní hodnocení jsou používány v Heřmánek Praha. 

Hodnocení učitelů musí být zároveň 

a) pravdivé 

b) motivační a podporující  

c) zdvořilé a respektující  

V Heřmánek Praha je nepřijetelné hodnotit dehonestujícím či výsměsným způsobem. Ideální je, 

aby učitel dokázal se žákem navázat  a vytvořit autentický vztah, ve kterém žák důvěřuje učiteli a 

učitel se může přesunout do role podporovatele a žák si ve škole pomalu vytváří motivaci k učení 

a  cílem je, aby žáci si vytvořili vlastní cíle a přesvědčení o svém životním zaměření a cílí. Ideální je 

to, když učitel se přesune do pozice toho, kdo žákovi pomáhá v tom, aby tento cíl zvládl.  

Do systému hodnocení patří také žákovo sebehodnocení, které je nutné vytvářet od 1. třídy do 9. 

třídy.  

K vytvoření  schopnosti sebehodnocení a ke schopnosti vlastního zaměření se ve škole Heřmánek 

organizují tripartitní třídní schůzky. Tuto schůzku připraví učitel s žákem. A žák hodnotí svoji práci 

před učitelem a rodiči. Rodiče získávají informace o vzdělání od žáka a učitele a žák svým 

sebehodnocením informuje rodiče i žáka o své školní práci.  

Žáci jsou hodnoceni pravidelně a přiměřeně pracovním výhonům v Edupage systému - hodnocení 

a to nejméně jednou měsíčně souhrnným zápisem z českého jazyka, matematiky a anglického 

jazyka od 1. třídy. Z ostatních předmětů je hodnocení bylo zpracováno jednou za čtvrletí.  

Povinností třídních učitelů je vygenerovat souhrný soubor hodnocení pro rodiče a zaslat Edupage 

a to nejpozeději do 10 dnů od ukočení třičtvrtěletí.  

Třídni učitelé předkládají vysvědčení, které jsou zapsané slovním hodnocením řediteli k náhledu 

nejpozději do 15 dnů před odevzdáním vysvědčení. Ředitel vytváří supervizní dohled priorit 

vysvědčení.  

Třídní učitelé jsou zodpovědni, za to, že hodnocení jsou zapsány i jinými učiteli.  

Žáci 1. stupně jsou hodnoceni slovním hodnocením i na vysvědčení.  
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Žáci 2. stupně jsou hodnoceni převážně slovním hodnocením, procentovým hodnocením a toto 

hodnocení je sumarizovano kvalifikací na vysvědčení od 7. do 9. třídy.  

Žáci individuálního vzdělávání mohou být hodnoceni i klasifikací i slovním hodnocením.  

  

6.2 Kritéria hodnocení 

Učitel na 1. stupni a od 5. třídy do 9. třídy učitel a žáci připravují Roční plán žáka z českého jazyka, 

matematiky a anglického jazyka. Jiné předměty mají plány pro celou třídu.  

Tyto plány jsou v návaznosti na tento ŠVP.  A jsou minimálně čtvtletně hodnoceny.  

Každý z plánů musí obsahovat:  

a) plán znalostí podle ŠVP 

b) plán rozvoje samostanosti  

c) indiviuduální potřeby žáka 
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