
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 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

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



Výtvarná výchova 1. ročník

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 situacíinterpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností studium výtvarných umělců malujících pro děti
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
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

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 přírodyv 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 dětivyjadřuje 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
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
• Kompetence pracovní



Výtvarná výchova 3. ročník

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
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

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

studium výtvarných umělců malujících pro děti

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

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

platňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčíc výtvarný projekt z dětských situací
uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr základní dovednosti pro vlastní tvorbu
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)

barvy a jejich použití

rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

linie, tvary, objemy, barvy, objekty;

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;

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

ŠVP výstupy Učivo



Výtvarná výchova 4. ročník

výtvarné materiály
barvy a jejich použití

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 
nezávislý model

barvy a jejich použití

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

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

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. 

  

Výtvarná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

ŠVP výstupy Učivo
při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; volný projekt



Výtvarná výchova 5. ročník

porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy 
a jiné)

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)

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

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke 
zdroji inspirace

volný projekt

nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuá studie sociálních aktivit
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)

platňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen 
výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům

výtvarný projekt z dětského života (ilustrace)

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

při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a fantazie

studie přírodních pozorování a smyslových vjemů

vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i 
uměleckého díla

studie přírodních pozorování a smyslových vjemů

rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

linie, tvary, objemy, barvy, objekty;

rozlišuje, porovnává a třídí 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)

linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – 
velikost, barevný kontrast),



Výtvarná výchova 5. ročník

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

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
Žáci jsou inspirováni kulturou a také odlišnými kulturami v umění. 
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