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2.  Charakteristika školy 

 

Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice , okres Jablonec nad Nisou je jedinou školou 

v obci.  

Sdružuje: základní školu 

  mateřskou školu 

  školní družinu 

  školní jídelnu 

 

Jsme málotřídní školou rodinného typu. Společně vzděláváme a vychováváme všechny žáky a 

děti bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy. Propojením všech součástí organizačně, 

personálně a koncepcí výchovně vzdělávacího procesu se nám podařilo vybudovat příjemné a 

podnětné prostředí pro všechny.  

Školní jídelna vaří i vydává obědy.  

Základní škola má jednu třídu, kde se společně vyučuje 1. – 4. ročník. Navštěvují ji převážně 

děti z obce a dále některé děti ze špatně dostupných podhorských oblastí a okolních obcí. 

 

 

 

 Personální zabezpečení 

 

Pedagogický sbor tvoří 1 učitelka ZŠ, 1 učitelka MŠ a 1 vychovatelka ŠD. Jejich úvazky se 

prolínají v jednotlivých součástech. 

Podle aktuálních požadavků pracuje ve škole asistent pedagoga. 

 

 

 Dlouhodobé projekty  

 

Naše škola je zapojena do několika globálních  projektů zaměřených především na 

enviromentální výchovu a výchovu ke zdraví (Recyklohraní, Česko sportuje). 

Regionální dlouhodobý projekt ,,Malotřídky pospolu” organizujeme společně s okolními 

málotřídními školami. Náplní tohoto projektu jsou sportovní, výtvarné, vzdělávací a 

společenské akce. 
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3.  Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

 Zaměření školy 

 

 poskytujeme žákům kvalitní základy základního vzdělávání orientované na životní 

praxi a  další vzdělávání 

 

 vzdělávací metody směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencížáků, zejména 

vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné tolerance a úctě, k 

rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učíme žáka, jak se učit 

 

 do života školy začleňujeme žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a také žáky 

talentované a nadané ( pokud se ve škole objeví) 

 

 věnujeme velkou pozornost individuálnímu přístupu a inkluzívnímu typu vzdělávání 

 

 využíváme  smíšeného kolektivu málotřídní školy ke vzájemnému učení 

 

 škola je komunitou, která podporuje fyzické a psychické zdraví 

 

 škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům, klade důraz na 

vzájemnou komunikaci 

 

 vedení školy klade důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a 

péči o ně, jejich další vzdělávání a přenášení informací do výchovně vzdělávacího 

procesu 

 

 naší prioritou je neustále zkvalitňování prostor pro vyučování i odpočinek dětí a žáků, 

vybavení školy potřebným zařízením a pomůckami 

 

 s ohledem na lokalitu obce a školy, jejich dlouhou tradici jsme se rozhodli preferovat 

zaměření školy na osobnostní rozvoj každého žáka, vztah k našemu regionu a 

multikulturní výchovu zároveň, na ekologii a zdravé využívaní informačních 

technologií odpovídající věku žáků 

 

 
 

 Objektivní faktory, které mají vliv na kvalitu školy: 

 stabilní spolupracující pedagogický sbor se znalostí prostředí a zajímající se o další 

vzdělávání 

 poloha školy v bezpečném prostředí a krásné přírodě 

 úzká spolupráce se zřizovatelem a jeho zájem o kvalitní chod školy 

 
 

 Profil žáka 

 

 je aktivní v poznávání světa, dokáže nakládat se získanými inforamcemi a využít je ve 

svém praktickém životě 
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 přiměřeně věku spolupracuje s ostaními spolužáky, je ochotem pomoci a poradit 

 rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů 

 umí otevřeně naslouchat, komunikuje se svým okolím 

 je přiměřeně psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe a vůči stresu 

 uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví  

 

Pojetí školního vzdělávacího program 

 

 náš ŠVP je zaměřen na žáka 

 

 bere v úvahu žákovy předpoklady, schopnosti a osobní maximum 

 

 vzdělávání má vybavit žáka potřebným základem, který předznamenává i naše motto: 

,,Učit se pro život a ne pro školu”. 

 

 v rámci ŠVP se snažíme školu co nejvíce přiblížit dítěti a využít vnitřní i vnější 

podmínky školy tak, aby pro dítě byla přitažlivá, zajímavá a užitečná 

 

 za základ kvalitního vzdělávání považujeme  dobrou čtenářskou gramotnost – ta je 

východiskem  pro další úspěšné vzdělávání a sebevzdělávání dítěte 

 

 naším cílem je žáky motivovat a podporovat k aktivnímu učení se  

 

 charakter práce a celková atmosféra má v dětech podporovat pozitivní emoce, pocit 

bezpečí, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost 

sebehodnocení.  

 

 školní vzdělávací program je sestaven tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro 

postupné osvojování klíčových kompetencí: 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovně vzdělávací proces vytváří u žáků tyto kompetence. 

 

 

1. Kompetence k učení - vlastní učení se, práce s informacemi, pozorování,objevování 

dávání věci do souvislostí, využívání zkušeností, je zodpovědný za své učení 

 

      2. Kompetence k řešení problémů - rozpozná problém, plánuje způsob řešení,    

            využívá vědomosti pro různé varianty řešení atd. 

 

      3.   Kompetence komunikativní - formuluje a vyjadřujet své myšlenky, obhajuje    

      názor, naslouchá druhým, radí se s lidmi z okolí 

 

4.   Kompetence sociální a interpersonální - spolupracuj v týmu, je ohleduplný        

      k jiným,  činí rozhodnutí, navazuje a udržuje kontakty 

 

        5. Kompetence občanské - respektuje přesvědčení druhých, chápe základní demokratické 

principy, rozhoduje se zodpovědně, jedná ekologicky 
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 6.  Kompetence pracovní – organizuje  svou práci, bere na sebe zodpovědnost, bezpečně    

zachází se  svěřenými pomůckami a nástroji  

 

 

 

Klíčové kompetence 

 

Jak je naplňujeme v naší škole 

Kompetence k učení  Učivo je probíráno různými způsoby a metodami. 

 Postupně předkládáme žákům úkoly založené na čtení 

s porozuměním, práci s textem, vyhledávání a třídění 

informací. 

 Prolínáním učiva jednotlivých předmětů a využitím 

vlastní zkušenosti. 

 Individuálním přístupem ke všem žákům. 

 Rozlišujeme základní a rozšiřující učivo. 

 Učíme žáky plánovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 

 Učíme žáky sebehodnocení, využíváme prvky 

sebekontroly a vzájemné kontroly. 

 Při hodnocení používáme v převaze prvky pozitivní 

motivace. 

 Snažíme se vytvářet situace, v nichž má žák radost ze 

své práce. 

 Žáci se zúčastňují různých soutěží. 

 Dáváme žákům zajímavé úkoly. 

 

Kompetence k řešení 

problémů 
 Žáci řeší úkoly z praktického života. 

 Učíme práci s chybou. 

Přiměřeně věku učíme žáky vyhledávat informace 

potřebné k řešení problému. 

 Používáme úlohy podněcující tvořivé myšlení. 

 Učíme trpělivosti a toleranci. 

 

Kompetence 

komunikativní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetence sociální a 

personální 

 Vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli 

a ostatními zaměstnanci ve škole i mimo školu. 

 Podporujeme přátelské vztahy mezi dětmi ve třídě, ale s 

dětmi MŠ, větší školní akce pořádáme společně ZŠ a 

MŠ. 

 Podporujeme komunikaci a spolupráci s jinými školami. 

 Učíme žáky vyjadřovat vhodným způsobem svůj názor, 

umět ho obhájit a zároveň naslouchat druhým. 

 Podporujeme přátelské vztahy mezi žáky různého věku 

ve třídě  

 Využíváme metod kooperativního učení. 

 Žáci se účastní různých besed. 

 Komunikujeme prostřednictvím internetu, seznamujeme 

žáky s dalšími komunikačními prostředky. 

 Využíváme každodenních situací k rozvoji 

komunikativních dovedností. 

 Rozvíjíme základy komunikace v cizím jazyce. 

 Při vzdělávání využíváme skupinovou práci, učení ve 

dvojicích ap. 
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 Dbáme na střídání rolí ve skupině. 

 Sociální kompetence vyvozujeme při každodenních 

činostech. 

  Vedeme žáky k dodržování předem daných pravidel. 

 Učíme je zároveň odmítavému postoji ke všemu, co 

narušuje dobré vztahy v kolektivu. 

Kompetence občanské  Žáci se podílejí na vytváření pravidel chování ve třídě a 

ve škole. 

 Učíme žáky dodržovat školní řád a chápat jeho význam. 

 Seznamujeme žáky se základními právy a povinnostmi. 

 Netolerujeme agresivní, hrubé a vulgární projevy 

chování žáků ani zaměstnanců školy. 

 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě ke druhým lidem. 

 Učíme žáky rozhodovat se podle dané životní situace a 

v ohrožení (žáci znají důležitá telefonní čísla). 

 Klademe důraz na enviromentální výchovu. 

 Klademe důraz i na multikulturní výchovu. 

Kompetence pracovní  Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do prací při 

údržbě okolí školy a školní zahrady. 

 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní 

prostředí. 

 Nabízíme žákům kroužky srůzným zaměřením.  

 Seznamujeme žáky se základy bezpečnosti při práci. 

 Během výuky usilujeme o to, aby žáci získali správné 

pracovní návyky. 
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Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích 

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

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování 

podpůrných opatření ( § 16 odst. 9 školského zákona). 

 

Forma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální 

integrace do běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb 

spolupracujeme zejména s PPP Jablonec nad Nisou. Zaměstnanci PPP Jablonec nad Nisou 

provádějí v ZŠ a MŠ screeningová šetření a účastní se schůzek s rodiči.  

Dále spolupracujeme s SPC Liberec pro děti sluchově postižené a snarušenou komunikační 

schopností a SPC Liberec pro tělesně postižené. Zaměstnanci SPC provádějí ve škole 

kontrolní šetření a konzultace s rodiči a vyučujícími. 

 
 

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně 

 

Prvním stupněm podpůrnách opatřená se rozumí plán pedagogické podpory. 

 

Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka informuje vyučující daného předmětu 

třídního učitele. 

 

Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka (PLPP). Plán 

pedagogické podpory vytváří s vyučujícím daného předmětu. 

 

S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny 

vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. 

Seznámení s PLPP jemnovaní potvrdí svým podpisem. 

 

Poskytování opatření prvního stupně třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími 

průběžně vyhodnocuje.V případě potřeby třídní učitel plán pedagogické podpory průběžně 

aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po 3 

měsícíhc od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě PLPPtřídní 

učitel vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná 

opatření ukáží jako nedostatečná, třídní učitel doporučí zákonnému zástupci žáka využití 

pomoci poradenského zařízení. 

 

Pokud jsou opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v realizaci a úpravách 

dle potřeb žáka. 

 

Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami (IVP) 

 

V případě, že opatření vyplývající z PLPP nejsou dostačující, třídní učitel doporučí zákonnému 

zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení (ŠPZ). 

Škola bezodkladně předá PLPP školskému poradenskému zařízení. 
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Pokus školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího 

plánu, podá zákonný zástupce žádost o vzdělávání podle IVP. Ředitel školy žádost posoudí a v 

případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 

 

Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými 

zástupci je odpovědná ředitelka školy. IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími 

dotčených předmětů a konzultuje se školským poradenským zařízením. IVP vzniká bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení. 

S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. 

Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní 

zúčastnění IVP podepíší. 

 

Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně 

vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu IVP průběžně aktualizuje v souladu s 

vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování IVP. Pokud jsou opatření 

dostatečná , pedagogičtí zaměstnanci nadále pokračují v jejich realizaci podle potřeb žáka.. 

Stejný postup platí, I pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského 

zařízení i bez vyzvání školy. 

 

Úprava očekávaných výstupů stanovených ŠVP 

 
Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy 

stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah, tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími 

požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního 

maxima. 

 

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s 

lehkým mentálním postižením)
 

upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné 

přizpůsobit i výběr učiva. 

 

K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). Části vzdělávacích 

obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy, které lépe vyhovují 

jejich vzdělávacím možnostem.  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření jsou 

uvedeny v příloze 1. 

 

V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním 

postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí. 

 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být 

v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ 

speciálně pedagogická
 

a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně 

pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace. 

 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v 

učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a 

podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, 

pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá 
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paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková 

způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. 

 

Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s 

lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím 

dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických 

metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na 

školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti 

asistenta pedagoga. 

 

Specifikace provádění podpůrných opatření  

 

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

využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory 

zejména: 

 

Metody výuky (pedagogické postupy) 

 respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

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

žákovi 

 důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

 respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí 

úkolů 

 podpora poznávacích procesů žáka (osvojování učiva, rozvoj myšlení, pozornosti, 

paměti) 

 respektování míry nadání žáka a jeho specifika 

 orientace na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, 

na práci s textem a obrazem 

 orientace na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které vedou k osvojování 

vědomostí a dovedností pomocí opakování a procvičování 

 individualizace výuky (zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování 

pracovních specifik žáka, stylů učení, doplňující výklad nebo procvičování, princip 

multisenzorického přístupu, nastavení dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat úspěch, 

opakované vracení se ke klíčovým pojmům a dovednostem aj.) 

 respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění 

úkolů, 

 zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má žák k jejich 

plnění 

 zohledňování sociálního statusu a vztahových sítí žáka a prostředí, ze kterých žák 

přichází do školy 

 intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka 

 

Organizace výuky 

 

 střídání forem a činností během výuky 

 využívání skupinové výuky 

 postupný přechod k systému kooperativní výuky 

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

přestávka, 

 změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se 

zřetelem k charakteru výuky a potřebám žáků, 

 nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka 
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 organizační podpora mimoškolního vzdělávání, včetně odborných exkurzí a stáží 

 

Hodnocení žáka 

 

 využívání různých forem hodnocení žáka 

 hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího jazyka) 

 práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému, s důrazem na 

podporu rozvoje dovedností a vědomostí žáka 

 podpora sebehodnocení 

 zohlednění sociálního kontextu hodnocení, hodnocení směřuje nejen k vyhodnocení 

úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro vzdělávání 

 z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti 

vyžadované po žákovi, jsou jasně a srozumitelně formulována hodnoticí kritéria 

 formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáka a je 

pro něj informativní a korektivní 

 celkové hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zohledňuje jak 

omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělání 

 

 

Předměty speciálně pedagogické péče 
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole 

zařazeny podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory 

tyto předměty speciálně pedagogické péče: logopedická intervence pro žáky se závažnými 

poruchami řeči, ergoterapie pro žáky s tělesným postižením a práce s počítačem. le. 

Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům 

žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP. 

 

 

Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka 

 respektování zvláštností a možností žáka 

 vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev 

 utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry 

 možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné 

 v případě dlouhodobé nemoci konzultovat a vytvořit individuální vzdělávací plán 

 kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků 

 podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky 

neporovnávat s ostatními 

 navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci 

 blízký kontakt s vyučujícím(dítě sedí v přední lavici) 

  zajistit speciální pomůcky a učebnice konkrétně zaměřené na danou poruch 

 nutnost spolupráce s rodiči 

 vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný 

 dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa 

 

Zapojení dalších osob a subjektů 

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

zákonného zástupce a školského poradenského zařízení (ŠPZ). 

Poradenskou podporu těmto žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům zajišťuje 

školní poradenské pracoviště, které tvoří: 
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- ředitel školy 

- třídní učitel  

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola dále spolupracuje 

s psychologem a speciálním pedagogem. 

 

 

Zabezpeční výuky žáků mimořádně nadaných 
 

Nadaný a mimořádně nadaný žák 

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

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

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Za mimořádně nadaného žáka se považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje 

mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých 

oblastech rozumových schopností. 

 

Forma vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

Škola využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle 

individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

 

Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení na návrh učitele 

nebo rodičů. Pro tyto žáky může být vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází 

ze ŠVP a závěrů vyšetření. 

Mimořádně nadaní žáci mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni 

k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují 

nadání dítěte. 

 

Pravidla a průběh tvorby plánu pedagogické podpory nadaného a mimořádně nadaného 

žáka  

 

 Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného předmětu 

třídního učitele. 

 

 Učitel daného předmětu je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. 

Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou ředitele školy. Na tvorbě 

PLPP se účastní i vyučující dalších předmětů, kde se projevuje nadání žáka.  

 

 S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, 

všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění 

tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.  

 

 Poskytování podpory učitel daného předmětu ve spolupráci s ostatními vyučujícími 

průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel za metodické podpory výchovného 

poradce plán pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s potřebami žáka. 

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření 

poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, 

zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření 

ukáží jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 
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 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich 

realizaci a úpravách dle potřeb žáka.  

 

Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka 

 

 V případě, že opatření vyplývající z PLPP žáka nejsou dostačující třídní učitel 

doporučí zákonnému zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení. 

 Škola bezodkladně předá PLPP školskému poradenskému zařízení. 

 Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního 

vzdělávacího programu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího programu.  

 Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 

 Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se 

zákonnými zástupci je ředitel školy. IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci 

s vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským 

poradenským zařízením třídní učitel nebo ředitel školy. IVP vzniká bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení. 

 S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. 

 Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní 

zúčastnění IVP podepíší. 

 Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími 

průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické 

podpory výchovného poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje v 

souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.  

 Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního 

vzdělávacího plánu. 

 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich 

realizaci a úpravách dle potřeb žáka.  

 Stejný postup platí, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského 

poradenského zařízení i bez vyzvání školy 

 

Postup školy při přeřazení žáka do vyššího ročníku 

 

 Zákonný zástupce žáka požádá o přeřazení do vyššího ročníku. 

 Ředitel školy jmenuje komisi pro přeřazení žáka do vyššího ročníku. 

 Ředitel školy stanoví termín konání zkoušky v dohodě se zletilým žákem nebo 

zákonným zástupcem. 

 Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky. 

 Žák vykoná zkoušku před komisí. 

 Komise určí hlasováním výsledek zkoušky. 

 Škola pořizuje protokol o zkoušce, který je součástí dokumentace žáka ve školní 

matrice. 

 Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci 

žáka. 

 V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák 

neabsolvoval. 
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Specifikace provádění podpůrných opatření  

 

Metody výuky (pedagogické postupy) 

 

 obohacení dílčích výstupů školního vzdělávacího programu nad rámec učiva 

vyučovacích předmětů a oblastí školního vzdělávacího programu pro nadané a 

mimořádně nadané žáky 

 využívání individuální a skupinové projektové práce na podporu rozvoje vědomost í a 

dovedností, včetně praktických dovedností nadaných žáků, 

 povzbuzovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané 

téma vzdělávání nabízí. 

 pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost 

(nabídka nestandardních problémových úloh) 

 respektování pracovního tempa a zájmů žáka 

 podpora hledání dalších možných postupů řešení problémů 

 napomáhání osobnostnímu rozvoji těchto žáků, zapojovat je do kolektivních činností, 

vést je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat 

slabším. 

 

Úprava obsahu vzdělávání 

 

 obohacování učiva {dílčích výstupů) nad rámec školního vzdělávacího programu 

podle charakteru nadání žáka 

 prohloubení učiva, rozšíření a obohacení o další informace 

 zadávání specifických úkolů, projektů (na složitější a abstraktnější úrovni) 

 příprava a účast na soutěžích   

 

 

Organizace výuky 

 

 předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

 obohacujeme běžnou výuku  zadáváním problémových úloh a situací , respektujeme 

vlastní    přístup    k řešení úloh, vytváříme podnětné prostředí, zadáváme rozšiřující 

učivo, necháváme žákovi vlastní pracovní tempo přeskupujeme žáky v rámci ročníků pro  

práce na úrovni vyššího ročníku 

 nabízíme  zájmové aktivity 

 přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího 

ročníku na základě zkoušky před komisí 

 žáci se účastní soutěží nejen školních, ale i regionálních nebo krajských 

 žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo 

základní uměleckou školou 

 spoluprácujeme se sportovním klubem 
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příloha č. 1  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

 
5.1.1 ČESKÝ JAZYK  
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 1. období 

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

ČJL-3-1-02p  rozumí pokynům přiměřené složitosti 

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

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

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

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

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

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

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

 

Očekávané výstupy – 2. období 

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

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

ČJL-5-1-07p  v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči ČJL-5-1-09p  
popíše jednoduché předměty, činnosti a děje 

ČJL-5-1-09p  opisuje a přepisuje jednoduché texty 

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

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

- tvoří otázky a odpovídá na ně 

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 1. období 

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

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

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

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

 

 

Očekávané výstupy – 2. období 
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ČJL-5-2-03p  pozná podstatná jména a slovesa 

ČJL-5-2-06p  dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího 
ČJL-5-2-08p  rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a 
tvrdých slabik 

určuje samohlásky a souhlásky 

seřadí slova podle abecedy 

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

správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 1. období 

 

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

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

- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

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

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

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

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

ČJL-5-3-04p  rozlišuje prózu a verše 

- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 

- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

 

 

 
5.1.2 CIZÍ JAZYK 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 

1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. období 

 
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
 

CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

 
Očekávané výstupy – 2. období  
POSLECH S POROZUMĚNÍM  
 

CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 
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CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

 
MLUVENÍ  
 

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje  

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk 

CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu) 

 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
 

CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

 
PSANÍ  
- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 

 

 

 
5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

 

M-3-1-1 porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20 

M-3-1-2 čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100  

M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat  

M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v 
oboru do 20 

Očekávané výstupy – 2. období 

M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000  

M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla 

M-5-1-2 zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100 

M-5-1-3 zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách  

M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100 

M-5-1-4 zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy  

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla 

- používá kalkulátor 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 

M-3-2-2 modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 

M-3-2-3 doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 

- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, 
vpředu, vzadu 

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 

Očekávané výstupy – 2. období 

M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu  

M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce 

- určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích 

- provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času 

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Očekávané výstupy – 1. období 

 

M-3-3-1 pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit  

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují 

M-3-3-2 používá pravítko 

Očekávané výstupy – 2. období 

M-5-3-1 znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary  

M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky 

M-5-3-2 vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru 

- pozná základní tělesa 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Očekávané výstupy – 2. období 

M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na 
matematických postupech 

 

 
5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

ICT-5-1-01p  ovládá základní obsluhu počítače 

ICT-5-1-02p  dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 
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5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Očekávané výstupy – 1. období 

ČJS-3-1-01p  orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy  

ČJS-3-1-01p  popíše a zvládne cestu do školy 

ČJS-3-1-03p  uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy 

Očekávané výstupy – 2. období 

ČJS-5-1-01p  popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje 

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany  

ČJS-5-1-02p  řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě  

ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí  

ČJS-5-1-05p  sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 

ČJS-5-1-06p  pozná státní symboly České republiky 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS  

Očekávané výstupy – 1. období 

ČJS-3-2-01p  rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy 

ČJS-3-2-01p  dodržuje základní pravidla společenského chování  

ČJS-3-2-01p  při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně 

ČJS-3-2-01p  projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům  

ČJS-3-2-02p  pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti 

Očekávané výstupy – 2. období 

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) ČJS-5-2-
03p  rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých 

ČJS-5-2-03p  uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy 

ČJS-5-2-04p  používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého 
nákupu a vrácené peníze 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

ICT-5-3-01p  pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu 
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ČJS-5-2-04p  porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik 
půjčování peněz 

ČJS-5-2-04p  sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a 
výdajů 

 
 
 

LIDÉ A ČAS 

Očekávané výstupy – 1. období 

ČJS-3-3-01p  pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase  

ČJS-3-3-01p  zná rozvržení svých denních činností 

ČJS-3-3-02p  ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  

ČJS-3-3-03p  poznává různé lidské činnosti 

Očekávané výstupy – 2. období 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách ČJS-5-3-
03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v 
okolí svého bydliště 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Očekávané výstupy – 1. období 

ČJS-3-4-01p  pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích 

ČJS-3-4-02p  pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat 

ČJS-3-4-02p  pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a 
bylinami 

ČJS-3-4-03p  provede jednoduchý pokus podle návodu 

Očekávané výstupy – 2. období 

ČJS-5-4-01p  na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody  

ČJS-5-4-02p  popíše střídání ročních období 

ČJS-5-4-03p  zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje 
přizpůsobení organismů prostředí 

ČJS-5-4-05p  zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata  

ČJS-5-4-05p  chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí 

ČJS-5-4-05p  popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho poškozují 

ČJS-5-4-06p  reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech ČJS-
5-4-07p  provádí jednoduché pokusy se známými látkami 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Očekávané výstupy – 1. období 

ČJS-3-5-01p  uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže 

a pocity; zvládá ošetření drobných poranění  

ČJS-3-5-01p  pojmenuje hlavní části lidského těla 

ČJS-3-5-02p  rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a 
zdraví jiných 

ČJS-3-5-02p  uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu ČJS-3-
5-03p  chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá 
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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 

Očekávané výstupy – 2. období 

ČJS-5-5-01p  uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou 
zdraví a zdravého životního stylu 

ČJS-5-5-02p  rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

ČJS-5-5-04p  uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události 

ČJS-5-5-04p  uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí 
jednoduchou dopravní situaci na hřišti 

ČJS-5-5-05p  odmítá návykové látky 

ČJS-5-5-07p  ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

 

 
5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. období 

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu 

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku 

- pozorně vnímá jednoduché skladby 

Očekávané výstupy – 2. období 

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem  

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou 

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje  

HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy 

- pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb 

- správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - frázování 

 
5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. období 

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

X-3-1-1 rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích 
tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

X-3-1-2 V-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je 
schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 

Očekávané výstupy – 2. období 
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VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 
záměr 

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, 
rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), 
uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i 
umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, 
vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, 
ostatních i uměleckého díla 

 
5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. období 

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny 
základní hygienické návyky při pohybových aktivitách 

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

- projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám 

- zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních 
předpokladů 

Očekávané výstupy – 2. období 

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu 

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním 
svalovým oslabením 

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a 
schopností 

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a 
bezpečné pohybové činnosti 

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti  

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play 

- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla 

- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností 

i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy 

 

 
5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
 
1. stupeň 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Očekávané výstupy – 1. období 

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a 
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pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu ČSP-5-1-
02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při drobném poranění 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž  

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu 

- užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky 

 
 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

Očekávané výstupy – 2. období 

ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin ČSP-5-
3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská 
pozorování 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní  

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

na zahradě 

 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování  

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

Očekávané výstupy – 2. období 

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování ČSP-5-
4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

- uplatňuje zásady správné výživy 
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Začlenění průřezových témat 
 

Přehled tematických okruhů průřezových témat 

Všechny tematické okruhy průřezových témat jsou integrovány do vzdělávacích obsahů 

vyučovacích předmětů. 

 
Tematické okruhy 

průřezových témat  
 

1.ročník 

 

2.ročník 

 

3.ročník 

 

4.ročník 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 
Poznávání ČJ,M,HV,TV,PČ,VV,PRV ČJ,M,HV,TV,PČ,VV,PRV ČJ,M,HV,TV,PČ,VV, 

PRV,AJ 

ČJ,M,HV,TV,PČ,VV, 

PŘ,VL,AJ,IT 

Sebepoznání ČJ,PRV,HV,VV ČJ,PRV,HV,VV ČJ,PRV,HV,VV,AJ ČJ,PŘ,VL,HV,VV,AJ 

Seberegulace ČJ,M,HV,TV,PČ,VV,PRV ČJ,M,HV,TV,PČ,VV,PRV ČJ,M,HV,TV,PČ,VV, 

PRV,AJ 

ČJ,M,HV,TV,PČ,VV, 

PŘ,AJ,IT 

Psychohygiena ČJ,M,HV,TV,PČ,VV,PRV ČJ,M,HV,TV,PČ,VV,PRV ČJ,M,HV,TV,PČ,VV, 

PRV 

ČJ,M,HV,TV,PČ,VV, 

PŘ,IT 

Kreativita ČJ,M,HV,TV,PČ,VV,PRV ČJ,M,HV,TV,PČ,VV,PRV ČJ,M,HV,TV,PČ,VV, 

PRV 

ČJ,M,HV,TV,PČ,VV, 

VL,PŘ,IT 

Sociální rozvoj 
Poznávání lidí ČJ,M,HV,TV,PČ,VV, 

PRV 

ČJ,M,HV,TV,PČ,VV, 

PRV 

ČJ,M,HV,TV,PČ,VV 

,PRV 

ČJ,M,HV,TV,PČ,VV 

PRV 

Mezilidské vztahy ČJ,HV,TV,PČ,VV, ČJ,HV,TV,PČ,VV, ČJ,HV,TV,PČ,VV, ČJ,HV,TV,PČ,VV 

Komunikace ČJ, HV,TV,PČ,VV ČJ, HV,TV,PČ,VV,PRV ČJ, HV,TV,PČ,VV, 

PRV,AJ,IT 

ČJ, HV,TV,PČ,VV, 

VL,PŘ,AJ,IT 

Kooperace a 

 kompetice 

M,TV,PČ,VV M,TV,PČ,VV,PRV M,TV,PČ,VV,PRV,IT M,TV,PČ,VV,VL,PŘ, 

 IT 

Morální rozvoj 
Řešení problémů ČJ,M,TV ČJ,M,TV,PRV ČJ,M,TV,PRV ČJ,M,T,VL 

Hodnoty a postoje ČJ,PRV,TV,VV ČJ,PRV,TV,VV ČJ,PRV,TV,VV ČJ,VL,TV,VV 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 

Občanská společnost  

a škola 

TV TV TV TV,VL 

Občan,společnost a stát PRV,TV,PČ PRV,TV,PČ PRV,TV,PČ VL,PŘ,TV,PČ 

Formy participace  

v politickém životě 

    

Principy demokracie   ČJ,PRV VL,ČJ, 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 

Evropa a svět nás zajímá VV,TV,ČJ,HV,PRV VV,TV,ČJ,HV,PRV VV,TV,ČJ,HV,AJ,PRV VV,TV,ČJ,HV,AJ,VL 

Jsme Evropané VV,ČJ,PRV VV,ČJ,PRV VV,ČJ,PRV VV,ČJ,VL 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference VV VV VV,ČJ VV,ČJ 

Lidské vztahy ČJ,PRV,VV ČJ,PRV,VV ČJ,PRV,VV,AJ ČJ,VL,PŘ,VV,AJ 

Multikulturalita ČJ,PRV ČJ,PRV ČJ,PRV ČJ,VL,PŘ 

 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy VV PRV,VV,PČ PRV,VV,PČ PŘ,VV,PČ 

Základní podmínky 

života 

 

PČ,VV,PRV 

 

PČ,VV,PRV 

 

PČ,VV,PRV 

 

PČ,VV,PŘ 

Lidské aktivity,problémy 

životního prostředí 

 

PČ,VV 

 

ČJ,PRV,PČ,VV 

 

ČJ,PRV,PČ,VV 

 

ČJ,PŘ,PČ,VV 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

ČJ,PČ,VV 

 

ČJ,PČ,VV 

 

ČJ,PČ,VV 

 

ČJ,PČ,VV 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení  

a reality 

  

 

ČJ,PRV 

 

 

ČJ,PRV 

 

 

ČJ,PŘ 

Vnímání autora 

mediálních sdělení 

 

VV 

 

VV 

 

VV 

 

VV 

Fungování a vliv médií 

ve společnosti 

 

ČJ,VV 

 

ČJ,PRV,TV,VV 

 

ČJ,PRV,TV,VV,M 

 

ČJ,PŘ,TV,VV,M 

Tvorba mediálních  

sdělení 

 

VV 

 

VV 

 

VV,ČJ 

 

VV,ČJ 

Práce v realizačním týmu ČJ,VV,PČ ČJ,VV,PČ ČJ,VV,PČ VV,ČJ,PČ 
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4.Učební plán 

 

Učební plán pro 1.- 4.ročník základního vzdělávání  

 
 

Vzdělávací oblast 

 

Vyučovací předmět 

 

 

ročník 

 

celkem 

  1. 2. 3. 4. 1. - 4.ročník 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

 

Český jazyk 

 

7 + 2 

 

7 + 3 

 

7 + 2 
 

7 +1 
 

28 + 8 

 

Anglický jazyk 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 
 

6 
Matematika a její aplikace  

Matematika 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

16 + 4 

Člověk a jeho svět  

Prvouka 

 

2 

 

2 

 

2 +1  
 

- 

 

6 + 1 

 

Přírodověda 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

Vlastivěda 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Umění a kultura  

Hudební výchova 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Výtvarná výchova 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

5 

Člověk a zdraví  

Tělesná výchova 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Člověk a svět práce 

 

 

Pracovní činnosti 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Celkem základní hodiny   

18 

 

18 

 

21 

 

23 

 

80 

Celkem disponobilní  3 4 4 2 13 

Celkem v ročníku  21 22 25 25 93 

 
Poznámky  k učebnímu plánu: 

 

Učební plán je základní dokument, který definuje priority školy. 

 

ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice je málotřídní škola se čtyřmi ročníky. Počty hodin navazují na učební 

plány plně organizovaných škol, kam žáci odcházejí (ZŠ Tanvald, ZŠ Velké Hamry). 

 

Ředitel školy použije disponibilní časovou dotaci také k realizaci předmětů speciální 

pedagogické péče, jsou – li tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským 

poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním. 

 

Český jazyk - disponobilní časová dotace  8 hodin je využita na posílení výuky českého jazyk 

v 1. – 4.ročníku, abychom žákům poskytli větší prostor ke zvyšování úrovně čtenářské 

gramotnosti,  upevnění znalosti pravopisu a získání komunikačních dovedností. 

 

Matematika - k posílení výuky matematiky ve 2. - 4.ročníku jsou využity 4 disponobilní hodiny, 

abychom žákům poskytli dostatečný prostor k získání a upevnění vědomostí potřebných v 

praktickém životě, snažíme se také o zvyšování matematické gramotnosti. 

 

Prvouka - 1 disponobilní  hodina je využita k posílení výuky prvouky ve 3. ročníku. 
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Obecné poznámky: 
Výuka probíhá společně v 1. – 4. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován formou samostatných 

vyučovacích předmětů. 

Základní vyučovací jednotka nemusí být vždy vyučovací hodina (45 minut), vyučující má právo 

vyučovací jednotku upravit podle aktuálních potřeb. Při integraci témat, při projektech apod. je 

vyučující povinen dodržet časovou dotaci pouze rámcově. 

 

Výuka plavání probíhá v každém ročníku. 

 

Průřezová témata jsou integrována do všech vyučovacích předmětů. 
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5 . Učební osnovy pro 1. - 4.ročník na ZŠ Zlatá Olešnice 
 

Cíle a obsah jednotlivých vyučovacích předmětů: 

Vzdělávací program ZŠ Zlatá Olešnice realizuje požadavky na základní vzdělávání 

prostřednictvím vzdělávacích oblastí rozpracovaných do dílčích celků - vyučovacích 

předmětů. 

 

Oblast:      Předmět: 

 

1.Jazyk a jazyková výchova Český jazyk 

       Anglický jazyk 

 

2. Matematika a její aplikace   Matematika 

 

 

3. Člověk a jeho svět     Prvouka (1. – 3. ročník)   

       Přírodověda  (4. ročník)  

       Vlastivěda (4. ročník) 

 

4. Umění a kultura     Hudební výchova 

        Výtvarná výchova 

        

        

5. Člověk a zdraví     Tělesná výchova 

        

  

6. Člověk a svět práce    Praktické činnosti 

 

 

 

 

Hlavní cíle vzdělávání v 1. - 4.ročníku 

 

Cílem vzdělávání v 1. - 4.ročníku základního vzdělávání je naučit žáky kvalitně základy 

čtení, psaní, počítání a prvního cizího jazyka.  

Učivo dané osnovami pro 1. – 4.ročník prolíná všemi vyučovacími předměty. 
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Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace 

 
Vzdělávací oblast je v 1. - 4. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu  

český jazyk a anglický jazyk ve 3.a 4. ročníku.  

 

Český jazyk 
 

Výchovně vzdělávací cíle: 

 

- rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané 

- vyjadřovat  srozumitelně své myšlenky mluvenou řečí 

- vyjadřovat se psanou formou v jednoduchých větách 

- číst právně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem 

- znát některá literární díla a jejich ilustrátory 

- číst s porozuměním jednoduché naučné texty a vyjádřit jejich myšlenku 

- podporovat a rozvíjet zájem dětí o čtení  a vytvářet v nich vztah k literatuře 

- vyjadřovací schopnosti uplatňovat a rozvíjet ve všech ostatních předmětech 

 

Charakteristika předmětu: 

 

Cíle výuky jsou naplňovány: 

- komunikační a slohovou výchovou 

- čtením a literární výchovou 

- psaním 

- jazykovou výchovou 

 

Komunikační a slohová výchova: 

Žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení mluvená i psaná, mluvit a rozhodovat se 

na základě slovních pokynů a psaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své 

myšlenky, prožitky a pocity. Komunikační dovednosti se vytvářejí ve všech vyučovacích 

předmětech, nejen při výuce ČJ. Rovněž  slovní zásoba je rozšiřována ve všech vyučovacích 

předmětech. Důraz klademe zejména na ústní vyjadřování žáků. Samostatná písemná forma je 

uplatňována v jednoduché formě od 3.ročníku. 

 

Výuka čtení: 

Cílem výuky čtení v tomto období je naučit žáky číst přiměřeně náročné texty jasně, zřetelně 

a s porozuměním. Čtenářské dovednosti jsou rozvíjeny i ostatních vyučovacích předmětech, 

zejména v prvouce a matematice. 

Žáci se při výuce čtení učí textu naslouchat, předčítat ho, vyprávět, text ilustrovat, recitovat. 

Součástí výuky čtení je dramatická výchova a dramatizace jednouchých textů. 

V literární výchově jsou žáci seznamováni s literární tvorbou vhodnou pro tento věk včetně 

ilustrací. 

 

Výuka psaní: 

Žáci v tomto období získají dovednosti a základy čitelného, přiměřeně hbitého a úhledného 

rukopisu. Dokáží psát slova texty přiměřeného obsahu a své dovednosti použít i v ostatních 

vyučovacích předmětech. 
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Jazyková výchova: 

Žáci se v tomto období učí jasně a srozumitelně vyjadřovat spisovným jazykem , poznávat 

základy mluvnické stavby jazyka a osvojují si základní pravopisné jevy. Slovní zásoba je 

postupně zpřesňována a rozšiřována. Žáci jsou vedeni ke správné výslovnosti. 

V hodinách ČJ se úzce prolíná učivo mluvnice, slohového výcviku, čtení, literární výchovy i 

psaní. 

 

Dramatická výchova: 

Dramatická výchova je především součástí výuky čtení. Rozvíjí tvořivost žáků a jejich slovní  

zásobu. Žáci se učí přirozeně komunikovat, vyjadřovat své myšlenky a názory. Pomocí 

dramatické výchovy se učí rovněž  vzájemnému respektování a řešení  praktických situací. 

 

S vyučováním českého jazyka v 1. - 4.ročníku jsou úzce spojeny vlastní zkušenosti žáků, 

zejména ze života lidí a okolní přírody, které jsou prohlubovány čtením uměleckých a 

naučných textů. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, emocí a smyslu pro krásno. 

 

1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

 

Výuka českého jazyka a literatury společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a 

jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: 

 

Kompetence k učení  

Učí se zvládnout a využívat způsoby, metody a strategie efektivního učení tím, že dostane 

prostor pro naslouchání, čtení, ústní i písemný projev a tvořivé činnosti; bude bude veden 

k práci s informacemi, jejich třídění a uvádění do souvislostí, bude pracovat v týmu. Učí se 

pracovat s chybou jako přirozenou součástí učebního procesu a východiskem sebeučení. Učí 

se poznávat smysl a cíl učení, své poznatky a dovednosti aplikovat do praktického života. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Na základě poznatků a dovedností žák rozpozná a pochopí problém, hledá jeho příčiny a 

vhodné způsoby řešení, navrhuje vlastní způsob řešení, vyslovuje svůj názor, obhajuje jej 

přiměřeně svému věku 

 

Kompetence komunikativní 

Učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se 

výstižně a kultivovaně v mluveném i psaném projevu. Učí se tím, že se zapojuje do 

rozhovorů, bude diskutovat, navrhovat způsoby řešení a prezentovat svou práci před 

spolužáky i mimo školu. K získávání informací žáci od 1. ročníku využívají internet a další 

veřejná média. Učí se pomocí komunikace zvládnout obtížné a ohrožující situace. 

 

Kompetence sociální a personální 

Učí se spolupracovat ve skupině, přijímat svou roli, nést odpovědnost za výsledky práce 

skupiny. Je ohleduplný k práci druhých a snaží se přispívat k vytváření dobrých vztahů ve 

skupině. Učí se přiměřeně hodnotit práci druhých i svou. V komunikační, literární a 

dramatické výchově je  rozvíjena empatie a altruismus vůči ostatním, zvláště vůči 

spolužákům se specifickými zdravotními nebo vzdělávacími problémy. Vhodnými a 

přiměřenými úkoly umožnit žákům zažít pocit úspěchu a posilovat tím jejich sebevědomí a 

sebeúctu. 
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Kompetence občanské 

Učí se respektovat názory a přesvědčení druhých, vnímat útlak, násilí jako nevhodné způsoby 

chování. Učí se poznávat a respektovat naše kulturní a historické kořeny a dědictví; 

projevovat pozitivní postoje k uměleckým dílům a literatuře. Učí se poznávat jiné národy a 

jejich život (formou literárních textů, pohádek, filmů, školních projektů a veřejných médií); 

zapojují se do různých forem spolupráce s ostatními školami, soutěží a vystoupení. 

 

Kompetence pracovní 

Učí se dodržovat hygienické normy při čtení, psaní a učení; pracovat zodpovědně a 

samostatně, svou práci dokončit a zkontrolovat; zvyšováním náročnosti práce postupně 

zvládat rozsáhlejší pracovní úkoly a změnou pracovních podmínek vést žáky k adaptaci na 

nové okolnosti. 

 

 

2.Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Český jazyk a literatura 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 Osobnostní rozvoj 

OSV 1: Rozvoj schopností a poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; 

  cvičení dovednosti zapamatování; řešení problémů; dovednost učit se. 

OSV 3: Seberegulace a sebeorganizace -  učení sebekontrole, sebeovládání, vůle, organizace  

  vlastního času, plánování a stanovování si osobních cílů. 

OSV 4: Psychohygiena - hledání pomoci při obtížích, pozitivní  ladění mysli a dobrý vztah k sobě 

  samému. 

OSV 5: Kreativita - cvičení  pro rozvoj tvořivosti a nápaditosti. 

 

 Sociální rozvoj 

OSV 6: Poznávání lidí - vzájemné poznávání ve třídě. 

OSV 7: Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy ve třídě. 

OSV 8: Komunikace - cvičení pozorování a emfatického a aktivního naslouchání; dovednosti  

  verbálního i neverbálního sdělování(řeč těla a slov, technika řeči, výraz řeči, cvičení v 

             neverbálním sdělování), komunikace v různých situacích, asertivní komunikace, 

dovednostik omunikační obrany proti agresi a manipulaci, pravda a lež v komunikaci. 

OSV9:Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; rozvoj     

sociálníchovedností pro kooperaci, zvládání konkurence a úspěchu druhých. 

 

 Morální rozvoj 

OSV10: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - problémy v mezilidských vztazích, zvládání 

   učebních problémů, problémy v seberegulaci. 

OSV11:Hodnoty, postoje, praktická etika - dovednosti správného rozhodování v etických situacích 

všedního dne ve škole. 

 

 Multikulturní výchova 

MkV 1: Kulturní diferenciace - poznávání vlastního kulturního zakotvení. 

MkV 2: Lidské vztahy - vztahy mezi kulturami a jejich rozdílnosti, právo všech žít společně a 

   podílet se na spolupráci. 

MkV 4: Multikulturalita - vstřícný postoj k odlišnostem. 

 

 Mediální výchova 

MV  1: Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - pěstování kritického přístupu ke  

  zpravodajství a reklamě. 
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MV 5: Fungování a vlivmédií ve společnosti - role médií v každodenním životě, jejich vliv na  

postoje a chování(televize v životě jednotlivce,rodiny) 

  

  

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku: 

Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literature v 1. ročníku směřuje k: 

 

Komunikační a slohová výchova 

- čtení písmen, slov, vět 

- čtení s porozuměním 

- naslouchání 

- psaní vět 

- kultivovaný projev na úrovni věku 

Jazyková výchova 

- správné výslovnosti hlásek 

- rozvoji slovní zásoby 

- chápání významu slov 

- rozlišování hlásky, slova, věty 

Literární výchova 

- poslechu literárních textů 

- zážitkovému čtení a naslouchání 

- tvořivým činnostem s literárním textem 

- poznávání základních literárních pojmů 
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1.OBDOBÍ - 1. - 3.ROČNÍK 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo - obsah 

Mezipřed-

mětové 

vztahy 

 

Průřezová 

témata 

•  pozná všechna písmena v tištěném 

   i psaném textu 

 skládá slova a věty 

 používá základy techniky čtení 

 čte jednoduché texty 

 plynule čte s porozuměním 

   texty přiměřeného rozsahu  

   a náročnosti 

Hlásky, písmena, slabiky, slova, 

texty zvolené podle nácvikové 

metody čtení (analyticko-syntetická, 

genetická). 

Skládání slov a vět. 

Rozvoj techniky čtení. 

Čtení jednoduchého textu. 

Vv,Hv, 

Prv,M 
OSV 1  

 

 

 

 

 

 

 rozumí čteným slovům,větám, 

   textům 

 vštěpuje si hygienické návyky při 

   čtení 

 porozumí písemným nebo  

   mluveným pokynům přiměřené 

   složitosti 

Praktické čtení 

- pozorné, přiměřeně rychlé 

 

Věcné čtení 

- porozumění slovům, větám 

 

Hygienické návyky při čtení 

M,Prv 

OSV 1 

 učí se naslouchat druhým,být pozorný 

a vyjadřovat svá přání 

 chápe roli mluvčího a posluchače 

 reaguje na jednoduché pokyny 

 respektuje základní komunikační 

pravidla 

Praktické naslouchání. 

Věcné naslouchání. 

Reakce na jednoduché pokyny a 

jednoduchá sdělení. 

Základní komunikační pravidla 

-pozornost, naslouchání,role 

mluvčího a posluchače 

Vv,Tv, 

Pč,Hv,M, 

Prv 

OSV 7, 8, 9, 

 

 pečlivě vyslovuje,opravuje svou 

nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

 vyslovuje správně všechny hlásky 

Správná výslovnost, řečová cvičení, 

oprava nesprávné výslovnosti. 

Vv,Tv, 

Pč,Hv, 

M,Prv 

OSV  3 

 využívá hlasových a dechových 

cvičení 

 vštěpuje si základy mluveného 

projevu 

 v krátkých mluvených projevech 

správně dýchá a volí vhodné tempo 

řeči 

Základy mluveného projevu 

- dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, 

  přiměřené tempo 

Hv OSV1 

 používá verbální i nonverbální 

prostředky řeči 

 poznává základní komunikační 

pravidla 

 volí hodné verbální i nonverbální 

prostředky řeči v běžných školních i 

mimoškolních situacích 

Rozvoj slovní zásoby. 

Verbální a nonverbální prostředky 

řeči (mimika,gesta). 

Základní komunikační pravidla 

- role mluvčího a posluchače, 

zdvořilost, střídání rolí 

 

Vv,Tv, 

Pč,Hv, 

M,Prv 

OSV 8 

 

 

 

 

 

 

 dokáže vypravovat slyšený text 

 vytvoří krátké komunikační žánry 

 na základě vlastních zážitků tvoří 

krátký mluvený projev 

Reprodukce textu. 

Krátké komunikační žánry 

- pozdrav, oslovení, prosba, omluva, 

vzkaz 

Prv,Hv OSV 11  

 vypráví podle obrázků příběh, pracuje 

s obrazovými materiály 

 seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypraví podle nich  

jednoduchý příběh 

Vypravování podle obrázků. Vv OSV 8 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk  7 + 2 hodina 1. 
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PÍSEMNÝ PROJEV 

 zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním 

Správné sezení, držení psacího 

náčiní, hygiena zraku. 

M,Prv, 

Vv 

OSV 1 

 píše správné tvary písmena číslic, 

   správně spojuje písmena i  slabiky, 

   kontroluje vlastní písemný  projev 

Technika psaní 

- čitelný a přehledný písemný projev, 

  úhlednost, úprava 

Psaní jednotlivých písmen a číslic, 

spojování písmen a slabik, psaní slov, 

psaní krátkých vět. 

M,Prv OSV 4 

 

 

 

 píše věcně i formálně správně  

jednoduchá sdělení 

 opisuje a přepisuje jednoduché texty 

Opisy, přepisy, interpunkční 

znaménka. 

Psaní jednoduchých sdělení 

- vzkaz, pozvánka, zápis do notýsku 

M,Prv OSV 5 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipřed-

mětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova, člení slova na hlásky, 

odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, 

intonace vět 

Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek dlouhých a krátkých, 

souhlásek, souhláskových skupin, 

intonace vět. 

Rozlišování zvukové a grafické 

podoby slova. 

Hv OSV 1 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 

 poznává a porovnává významy slov 

 porovnává významy slov, zvláště 

slova opačného významu a slova 

podobného významu,nadřazená a 

podřazená slova, vyhledává v textu 

příbuzná slova 

Slova o pojmy. 

Význam slov. 

M,Prv, 

Vv 

OSV 1 

 porovnává a třídí slova podle 

významu - děj,věc,vlastnost 

Porovnávání slov podle stanoveného 

hlediska. 

Slovní zásoba. 

Prv MV 1 

 

 

TVAROSLOVÍ 

 užívá v mluveném projevu správné 

gramatické tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

Poznávání správných tvarů slov. 

Poznávání správných tvarů 

podstatných jmen,  přídavných jmen 

sloves v mluveném projevu. 

M,Prv, 

Vv,Hv, 

Pč 

OSV 1, 8,  

MV 5 

 

SKLADBA 

 správně řadí slova ve větě 

 spojuje věty do jednoduchých souvětí 

 používá základní interpunkční 

znaménka ve větách 

Spojování slov do vět. 

Stavba věty, pořádek slov ve větě. 

Interpunkční znaménka ve větě. 

M,Prv, 

Vv,Pč 

OSV 10 

 čte věty se správnou intonací Modulace souvislé řeči - intonace.   OSV 3 

 

PRAVOPIS 

 odlišuje v písmu krátké a dlouhé 

samohlásky 

 používá základní interpunkční 

znaménka 

 píše správně hlásky, slabiky, slova, 

věty 

 píše velká písmena na začátku vět 

Lexikální pravopis 

- správně píše krátké a dlouhé  

  samohlásky 

- používá tečku , čárku, otazník, 

  vykřičník 

- správně píše hlásek, slabik, slov, vět 

Velká písmena na začátku vět. 

M,Prv OSV 1, 3 
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Cílové zaměření předmětu v 2. ročníku ZŠ 

Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura v 2. ročníku směřuje k: 

 

Komunikační a slohová výchova 

- zdokonalování techniky čtení 

- poslechu různých textů a práci s nimi 

- orientaci ve slovnících a encyklopediích 

- seznámení s útvary společenského styku, vypravování 

- úpravnému a čitelnému projevu 

- docvičování tvarů psacího písma 

- kultivovanému ústnímu projevu 

 

Jazyková výchova 

- učení o větě 

- správnému řazení slov ve větě a vět v textu 

- osvojení pravopisu – jevy ú/ů, ě, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, velká písmena 

- osvojení základních druhů slov 

- poznávání slovních významů 

- dělení slova na slabiky 

 

Literární výchova 

- poslechu literárních textů 

- zážitkovému čtení a naslouchání 

- tvořivým činnostem s literárním textem 

- poznávání základních literárních pojmů 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

1.OBDOBÍ - 1. - 3.ROČNÍK 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk  7 + 3 hodina 2. 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČTENÍ 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo - obsah 

Mezipřed

mětové 

vztahy 

 

Průřezová 

témata 

 rozvíjí plynulé čtení krátkých textů 

 zdokonaluje techniku čtení 

 rozumí jednoduchým textům 

 při čtení získává informace a nachází 

klíčová slova 

 dodržuje hygienické návyky při čtení 

Praktické čtení. 

- pozorné, plynulé, přiměřeně 

rychlé 

Zdokonalování techniky čtení. 

Cvičné texty pro nácvik techniky 

čtení. 

Čtení jednoduchých textů 

s porozuměním. 

Věcné čtení 

- čtení jako zdroj informací 

- čtení vyhledávací(klíčová slova) 

Hygienické návyky při čtení. 

M,Prv OSV 1 

 

 

 

 

 

 

NASLOUCHÁNÍ 

 chápe jednoduché mluvené pokyny a 

reaguje na ně 

Reakce na jednoduché pokyny a 

jednoduchá sdělení. 

M,Prv, 

Vv,Pč, 

Hv,Tv 

OSV 1, 8 

 

. 

 učí se respektovat základní 

komunikační pravidla v rozhovoru 

 vyjádří svůj zážitek z naslouchání 

Praktické naslouchání 

- zdvořilé, ohleduplné, vyjádření  

  kontaktu 

Věcné naslouchání 

- pozorné, soustředěné, aktivní 

reakce 

- role mluvčího a posluchače 

Zážitkové naslouchání. 

M,Prv, 

Vv,Pč, 

Hv,Tv 

OSV 3, 7 

MLUVENÝ PROJEV 

 pečlivě vyslovuje,opravuje svou 

nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

 je schopen poznat chyby ve správné 

výslovnosti,snaží se správně 

vyslovovat 

Jazykolamy, řečová cvičení. 

Správná výslovnost, poznávání 

chyb ve výslovnosti. 

Hv OSV 3 

 

 zdokonaluje techniku mluveného 

projevu, používá správného dýchání a 

tempa řeči v mluvených projevech 

Technika mluveného projevu. 

Cvičení zaměřená na hospodaření 

s dechem a užití správného tempa 

řeči. 

Hv OSV 1  

 učí se volit vhodné verbální a 

nonverbální prostředky dorozumívání 

v běžných školních situacích 

 vštěpuje si základní komunikační 

pravidla 

Vhodný výběr jazykových 

prostředků, mimika, gesta. 

Základní komunikační pravidla 

- oslovení ,zahájení, ukončení 

dialogu, role mluvčího a 

posluchače, střídání rolí, zdvořilost 

M,Prv, 

Vv,Pč 

Hv,Tv 

OSV 8 

 učí se tvořit krátké mluvené projevy 

 vypráví příběh podle obrázků 

 seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 

Komunikační žánry 

- pozdrav, oslovení, prosba, 

omluva, vzkaz,  rozhovor 

  

M,Prv, 

Vv,Hv, 

Pč 

OSV 6, 8 

PÍSEMNÝ PROJEV 

 upevňuje si základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

Správné sezení, držení psacího 

náčiní, hygiena zraku. 

M,Prv OSV 1 

 písmena číslic, správně v zásadě píše 

správné tvary spojuje písmena a 

slabiky, učí se kontrolovat vlastní 

písemný projev 

Technika psaní 

- úhledný, čitelný, přehledný  

písemný projev 

M,Prv  
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 vštěpuje si zásady techniky psaní Docvičování tvarů psacího písma, 

málo používaná písmena malé i 

velké abecedy(X,Y,W). 

Kontrola písemného projevu. 

M,Prv OSV 4 

 učí se psát věcně i formálně správně 

jednoduchá sdělení 

 píše poznané jednoduché žánry 

písemného projevu 

Žánry písemného projevu 

- adresa, blahopřání pozdrav, 

obrázková osnova vypravování, 

jednoduchá osnova vypravování 

VV,Pč OSV 5  

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 

slova, člení slova na hlásky a slabiky, 

rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky 

 umí dělit hlásky 

 snaží se používat zásady modulace 

souvislé řeči 

Slovo - hlásky, slabiky. 

Dělení hlásek, sluchové rozlišení 

hlásek. 

Modulace souvislé řeči 

- tempo, intonace, přízvuk, 

hlasitost 

Hv OSV 1. 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 

 učí se porovnávat a třídit slova podle 

zobecněného významu 

 významy podstatných jmen 

Významy slov, slova podle 

zobecněného významu. 

Podstatná jména. 

Prv OSV 1 

MV 1 

TVAROSLOVÍ 

 seznamuje se se slovními druhy, 

poznává podstatná jména, slovesa 

Slovní druhy 

- podstatná jména a slovesa 

v základním tvaru 

M,Prv, 

Vv,Pč, 

Hv,Tv 

OSV 1 

 učí se používat v mluveném projevu 

správné gramatické 

   

 tvary podstatných jmen a sloves Správné gramatické tvary 

podstatných jmen a sloves 

v mluveném projevu. 

 OSV 8 

MV5 

SKLADBA 

 vytváří jednoduchá souvětí, učí se 

vybírat vhodné spojky nebo spojovací 

výrazy 

Věta, pořádek slov ve větě. 

Řazení vět v textu. 

Prv,Vv, 

Pč 

OSV 1 

 poznává v textu druhy vět podle 

postoje mluvčího 

 rozeznává a používá interpunkční 

znaménka na konci vět 

Druhy vět podle postoje mluvčího. 

Interpunkční znaménka 

- tečka, otazník,vykřičník 

M,Prv OSV 8 

PRAVOPIS 

 odůvodňuje a píše správně : 

  i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, 

ú/ů, skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě mimo 

morfologický šev, párové souhlásky 

  

 

píše velká písmena na začátku vět a 

v typických případech vlastních jmen 

osob a zvířat 

Pravopis lexikální 

- y/i po tvrdých a měkkých 

souhláskách 

- ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě 

- párové souhlásky 

- velká písmena na začátku vět 

- vlastní jména osob a zvířat 

M,Prv OSV 1, 3 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 vyjadřuje své zážitky a dojmy z četby Zážitky z četby a naslouchání. 

Vyjadřování dojmů a pocitů 

z četby literárních textů. 

Vv,Prv Osv 8 

 vypravuje příběh přečteného nebo 

slyšeného literárního textu 

 přednáší vhodné literární texty 

 účastní se dramatizací a přijímá role 

 vytváří vlastní ilustrace k literárním 

textům 

Vypravování čteného a slyšeného 

textu. 

Přednes vhodných literárních textů. 

Dramatizace textů. 

Ilustrace textů. 

Vv,Prv OSV 3, 4, 5 

 rozliší vyjadřování v próze a ve verších 

 orientuje se v pojmech spisovatel, 

Literární druhy 

- poezie a próza 

Literární pojmy 

Vv,Hv,Pč OSV 6,   

MKV 1 
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básník, kniha, čtenář 

 odlišuje pohádku od ostatních 

vyprávění, pozná básničku 

- básník, spisovatel, kniha, čtenář 

Literární žánry 

- básně, pohádky, ostatní texty 

- vypravování, divadelní 

představení 

 
 

 

Cílové zaměření předmětu v 3. ročníku ZŠ 
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura v 3. ročníku směřuje k: 

Komunikační a slohová výchova 

- plynulému čtení s porozuměním 

- porozumění písemným nebo mluveným pokynům 

- respektování základních komunikačních pravidel v rozhovoru 

- vytvoření krátkého mluveného projevu 

- osvojení základních hygienických pravidel spojených se psaním 

- psaní věcně i formálně správného jednoduchého sdělení 

- kultivovanému projevu 

 

Jazyková výchova 

- rozlišení grafické a zvukové podoby slova 

- porovnávání významu slov 

- rozlišení slovních druhů v základním tvaru 

- užití správných gramatických tvarů podstatných jmen a sloves 

- volbě vhodných jazykových i zvukových prostředků 

- odůvodňování a správnému psaní i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách ve  

vyjmenovaných slovech 

- správnému psaní typických příkladů vlastních jmen  

 

Literární výchova 
- poslechu literárních textů 

- zážitkovému čtení a naslouchání 

- tvořivým činnostem s literárním textem 

- poznávání základních literárních pojmů 
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1.OBDOBÍ - 1. - 3.ROČNÍK 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk   7 + 1 hodina 3. 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČTENÍ 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo - obsah 

Mezipředmě- 

tové vztahy 
Průřezová 

témata 

 plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu 

 rozvíjí plynule čtení náročnějších 

textů 

Praktické čtení 

- plynulé, pozorné, přiměřeně rychlé 

- tiché čtení, hlasité čtení 

Zdokonalování techniky čtení. 

Porozumění přiměřeným textům. 

M,Prv, 

Hv,Aj 

OSV 1 

 vyhledává klíčová slova a věty 

v textu, informace v textu 

 porozumí písemným nebo mluveným 

pokynům přiměřené složitosti 

Věcné čtení 

- čtení jako zdroj informací 

- čtení vyhledávací(klíčová slova, 

věty) 

Hygienické návyky při čtení. 

M,Prv, 

Aj 

OSV 1 

 

NASLOUCHÁNÍ 

 získává zážitky z naslouchání a 

vyjadřuje své dojmy 

 respektuje základní komunikační 

pravidla v rozhovoru 

Praktické naslouchání 

- zdvořilé, ohleduplné, kontakt 

s partnerem 

Věcné naslouchání 

- pozorné, soustředěné, aktivní reakce 

na mluvčího 

Role mluvčího a posluchače, střídání 

rolí. 

Zážitkové naslouchání. 

M,Hv, Aj, 

Vv,Pč, 

Tv 

OSV 3,7, 8 

MLUVENÝ PROJEV 

 umí správně vyslovit nejznámější cizí 

slova 

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 

výslovnost 

Cvičení správné výslovnosti. 

Oprava nesprávné výslovnosti. 

Hv,Aj OSV3 

 

 v krátkých mluvených projevech 

správně dýchá a volí vhodné tempo 

řeči 

Technika mluveného projevu - 

dýchání, tvoření hlasu, tempo, 

plynulost, zvukové prostředky 

řeči(intonace, hlasitost, přízvuky). 

M,Prv, 

Hv,Aj, 

Vv,Pč 

OSV 1 

 volí vhodné verbální i nonverbální 

prostředky řeči běžných školních a 

mimoškolních situacích 

Základní komunikační pravidla 

- oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání rolí, zdvořilé 

vystupování 

Výběr jazykových prostředků. 

Mimojazykové prostředky řeči (gesta, 

mimika). 

M,Prv, 

Hv,Aj, 

Vv,Pč,Tv 

OSV 8 

 

 začíná používat vyjadřování závislé na 

komunikační situaci 

 vypravuje podle obrazového materiálu 

 na základě vlastních zážitků tvoří 

krátký projev  

Komunikační žánry 

- vypravování podle osnovy 

- vypravování podle obrazového 

materiálu 

Základy mluveného projevu závislého 

na komunikační situaci. 

Vv,Pč, 

Hv 

OSV 8, 10, 

11 

 

PÍSEMNÝ PROJEV 

 zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním 

Základní hygienické návyky 

- správné sezení, držení psacího náčiní, 

hygiena zraku, zacházení s psacím 

náčiním 

M,Prv, 

Aj 

OSV 1. 

 píše správné tvary písmen  a číslic, 

správně spojuje písmena a slabiky; 

kontroluje vlastní písemný projev 

Technika psaní 

- úhledný, čitelný a přehledný 

písemný projev 

Kontrola vlastního písemného 

projevu. 

M,Prv, 

Aj 

OSV 3,4 

 píše věcně i formálně správně Žánry písemného projevu Prv,PČč OSV 5 
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jednoduchá sdělení - vypravování podle osnovy,popis 

zvířete,předmětu,omluva,blahopřání 

Vv 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

 rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova, člení slova na hlásky a 

slabiky 

 správně vyslovuje samohlásky a 

souhláskové skupiny 

 přiměřeně souvisle se vyjadřuje 

Zvuková a grafická podoba slov. 

Výslovnost souhláskových skupin, 

výslovnost krátkých a dlouhých 

samohlásek. 

Spisovná a nespisovná výslovnost. 

Modulace souvislé řeči 

-intonace, přízvuky, hlasitost, tempo 

M,Prv OSV 1 

  

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 

 porovnává významy slov, slova 

opačného významu a slova 

podobného významu, slova souřadná, 

nadřazená, podřazená; vyhledává 

v textu slova příbuzná  

 zná aktivně abecedu, vyhledává 

  a řadí slova podle abecedy 

 porovnává významy slov 

 porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu 

 

Slova a pojmy. 

Abeceda, řazení slov podle abecedy, 

vyhledávání slov v seznamech a 

slovnících. 

Význam slov, porovnávání významů 

slov, slova souznačná, protikladná. 

 

Porovnávání a třídění slov podle 

zobecněného významu - děj, věc, 

okolnost, vlastnost. 

Aj,M, 

Prv 

 

 

 

 

 

Hv, M, Prv 

OSV 1 

MV 1  

TVAROSLOVÍ 

 rozlišuje slovní druhy v základním 

tvaru 

Slovní druhy, zařazování slov v 

základním tvaru ke slovním druhům. 
 OSV . 

 určuje mluvnické kategorie 

podstatných jmen a sloves 

 skloňuje a časuje 

 užívá v mluveném projevu správně 

gramatické tvary podstatných 

jmen,přídavných jmen a sloves 

Mluvnické kategorie podstatných 

jmen: pád, číslo, rod. 

Mluvnické kategorie sloves: osoba, 

číslo, čas. 

Skloňování a časování. 

 OSV 8, 

MV 5 

 

 

SKLADBA 

 spojuje věty do jednodušších souvětí 

vhodnými spojkami a jinými 

spojovacími výrazy 

Věta jednoduchá  

- podmět a přísudek. 

Souvětí 

- spojování vět, spojky a jiné vhodné 

výrazy. 

 OSV 10 

 rozlišuje druhy vět podle postoje 

mluvčího a k jejich vytvoření volí 

vhodné jazykové i zvukové 

prostředky 

Věty podle postoje mluvčího. 

Melodie věty. 

Prv OSV 8,  

 

MV 5 

PRAVOPIS 

 odůvodňuje a píše správně i/y po 

tvrdých a měkkých souhláskách i po 

obojetných souhláskách ve 

vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, 

bě, pě, vě mimo morfologický šev; 

velká písmena na začátku vět a 

v typických případech vlastních jmen 

osob,  zvířat  a místních jmen 

Vyjmenovaná slova, slova příbuzná. 

Skupiny bě, pě, vě, mě mimo 

morfologický šev. 

Vlastní jména míst 

- obec, řeka, hora 

Psaní nejčastějších přejatých slov. 

Prv 

 

OSV 1, 

OSV 3 

 

 vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu 

Zážitkové čtení 

- čerpání prožitků a dojmů 

z literárních textů 

Vyjadřování pocitů. 

Prv OSV 8 

 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 

frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku 

 pracuje tvořivě s literárním textem 

Přednes vhodných literárních textů. 

Volná reprodukce přečteného nebo 

slyšeného textu. 

Dramatizace. 

Vlastní výtvarný doprovod textu. 

Vv,M, 

Prv,Aj 

OSV 3, 4, 5 
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podle pokynů učitele a  podle svých 

schopností 

 volně reprodukuje přečtený nebo 

slyšený text, účastní se dramatizací a 

přijímá role 

 vytváří vlastní ilustrace k literárním 

textům 

Rozvoj čtenářství. 

 

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve 

verších 

 rozlišuje pohádku,pověst,bajku 

 

Literární druhy 

- poezi, próza, drama 

Literární žánry 

báseň, pohádka, povídka, pověst, 

bajka, divadelní hra 

- spisovatel, básník, herec 

  

OSV 6,7,11 

MV 1,5, 

MKV 1,4 

 

 

 

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZŠ 

Vzdělávání v předmětu Český jazyk a litaratura směřuje k: 

 

Komunikační a slohová výchova 

- plynulému čtení s porozuměním nahlas i potichu 

- porozumění písemným I mluveným pokynům 

- respektování základních komunikačních pravidel v rozhovoru 

- vytvoření krátkého mluveného projevu na základě vlastního prožitku 

- psaní správných tvarů číslic a písmen, sebekontrola textu 

- k dovednosti sestavit jednoduchou osnovu a vyprávět podle ní příběh, stručně popsat 

jednoduchý děj, vyprávět zážitek 

- kultivovanému projevu 

 

Jazyková výchova  

- porovnávání významu slov 

- rozlišení slovních druhů v základním tvaru  

- užití správných gramatických tvarů podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

- volbě vhodných jazykových a zvukových prostředků 

- odůvoňování a správnému psaní i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách( ve 

vyjmenovaných slovech) 

- správnému psaní typických příkladů vlastních jmen 

 

Literární výchova 

- poslechu literárních textů 

- zážitkovému čtení a naslouchání 

- tvořivým činnostem s literárním textem 

- poznávání základních literárních pojmů 
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2.OBDOBÍ – 4 .ROČNÍK 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk   7 + 1 hodina 4. 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČTENÍ 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo - obsah 

 
Mezipředmě- 

tové vztahy 

 

Průřezová 

témata 

 čte správně, uvědoměle, plynule a 

dostatečně rychle, přirozeně intonuje, 

používá správný slovní I větný 

přízvuk, člení věty, frázuje, dbá na 

barvu a sílu hlasu 

 vyhladává informace v učebnicích , 

encyklopediích, využívá poznatků z 

četby v další školní činnosti te 

Praktické čtení 

- plynulé, pozorné, přiměřeně rychlé 

- tiché čtení, hlasité čtení 

Zdokonalování techniky čtení. 

Porozumění přiměřeným  textům. 

M, Př, Vl, 

Hv,Aj 

OSV 1 

 čte potichu delší texty, reprodukuje 

obsah textů 

 označí v krátkém odstavci literárního 

textu nejdůležitější cast, vypíše z textu 

informace, formuluje otázky 

vyplývající z textu, doplní neúplný 

text 

 tvoří vlastní text na dané téma podle 

pravidel časové a dějové souvislosti 

 rozliší poezii, prózu, drama 

 odliší umělecký text od ostatních 

 dramatizuje, domýšlí literární 

příběhy,vyjadřuje pocity z četby 

 vede čtenářský deník 

 využívá školní knihovnu 

Věcné čtení 

- čtení textů uměleckých a naučně 

populárních 

- tiché čtení s porozuměním 

- tvořivá práce s literárním textem 

Zážitkové čtení 

- práce s dětskou knihou, 

  časopisem, výběr četby podle 

vlastního zájmu 

 

Základy literatury 

- literární druhy( poezie, próza, 

drama) 

-literární žánry ( báseň, pohádka, 

povídka, pověst, bajka, divadelní 

hra) 

- spisovatel, básník, herec 

Poezie 

- lyrika, epika, rytmus 

Rozhovory o knihách, ilustracích, 

beseby. 

M,Př,Vl 

Aj 

MV 1 

 

OSV 5, 10 

 

MV  5 

 

MVK 1,4 

NASLOUCHÁNÍ 

 získává zážitky z naslouchání a 

vyjadřuje své dojmy 

 respektuje základní komunikační 

pravidla v rozhovoru 

Praktické naslouchání 

- zdvořilé, ohleduplné, kontakt 

s partnerem 

Věcné naslouchání 

- pozorné, soustředěné,   aktivní 

reakce na mluvčího 

- role mluvčího a posluchače, 

střídání rolí. 

 - zážitkové naslouchání. 

M, Hv, Aj, 

Vv, Pč, 

Tv 

OSV 3,7 

MLUVENÝ PROJEV 

 umí správně vyslovit nejznámější cizí 

slova 

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 

výslovnost 

Cvičení správné výslovnosti. 

Oprava nesprávné výslovnosti. 

Hv, Aj OSV3 

 

 v krátkých mluvených projevech 

správně dýchá a volí vhodné tempo 

řeči 

Technika mluveného projevu - 

dýchání, tvoření hlasu, tempo, 

plynulost, zvukové prostředky 

řeči(intonace, hlasitost, přízvuky). 

M, Př, 

Hv, Aj, 

Vv, Pč 

OSV 1 

 volí vhodné verbální i nonverbální 

prostředky řeči běžných školních a 

mimoškolních situacích 

Základní komunikační pravidla 

- oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání rolí, zdvořilé 

vystupování 

Výběr jazykových prostředků. 

Mimojazykové prostředky řeči 

M,Př, 

Hv,Aj, 

Vv,Pč,Tv 

OSV 8 
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(gesta, mimika). 

 začíná používat vyjadřování závislé 

na komunikační situaci 

 vypravuje podle obrazového materiálu 

 na základě vlastních zážitků tvoří 

krátký projev 

 dokáže uspořádat informace v 

mluveném projevu, vhodně a spisovně 

se vyjadřuje 

Komunikační žánry 

- vypravování podle osnovy 

- vypravování podle obrazového 

materiálu 

Základy mluveného projevu 

závislého na komunikační situaci. 

Popis věci, děje. 

Popis osoby – literární, policejní. 

Popis činnosti. 

Telefonický rozhovor, vzkaz. 

Vv,Pč, 

Hv 

OSV 8, 10, 

11 

PÍSEMNÝ PROJEV 

 zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním 

Základní hygienické návyky 

- správné sezení, držení psacího 

náčiní, hygiena zraku, zacházení 

s psacím náčiním 

M,Př, 

Aj 

OSV 1. 

 píše správné tvary písmen  a číslic, 

správně spojuje písmena a slabiky; 

kontroluje vlastní písemný projev 

Technika psaní 

- úhledný, čitelný a přehledný 

písemný projev 

Kontrola vlastního písemného 

projevu. 

M,Př, 

Aj 

OSV 3,4 

 píše věcně i formálně správně 

jednoduchá sdělení 

Žánry písemného projevu 

- vypravování podle osnovy,popis 

zvířete,předmětu,omluva,blahopřání 

Prv,Pč, 

Vv 

OSV 5 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

 rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova, člení slova na hlásky a 

slabiky 

 přiměřeně souvisle se vyjadřuje 

 rozumí pojmu národní jazyk 

Zvuková a grafická podoba slov. 

Výslovnost souhláskových skupin, 

výslovnost krátkých a dlouhých 

samohlásek. 

Spisovná a nespisovná výslovnost. 

Modulace souvislé řeči 

-intonace, přízvuky, hlasitost, tempo 

M,Př OSV 1 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 

 porovnává významy slov, slova 

opačného významu a slova 

podobného významu, slova souřadná, 

nadřazená, podřazená; vyhledává 

v textu slova příbuzná  

 zná aktivně abecedu, vyhledává 

  a řadí slova podle abecedy 

 porovnává významy slov 

 orientuje se ve výstavbě textu 

 dokáže uspořádat informace v textu s 

ohledem na jeho účel 

Slova a pojmy. 

Abeceda, řazení slov podle abecedy, 

vyhledávání slov v seznamech a 

slovnících. 

Význam slov, porovnávání významů 

slov, slova souznačná, protikladná, 

jednoznačná, mnohoznačná, 

spisovná, nespisovná, citově 

zabarvená. 

 

Členění textu – úvod, závěr, osnova. 

Aj,M, 

Př 

OSV 1 

TVAROSLOVÍ 

 rozlišuje slovní druhy  

 třídí slova podle významu a slovních 

druhů 

Slovní druhy plnovýznamových slov  OSV  1 

 určuje mluvnické kategorie 

podstatných jmen a sloves 

 skloňuje a časuje 

 užívá v mluveném projevu správně 

gramatické tvary podstatných 

jmen,přídavných jmen a sloves 

 umí poznat rozdíl mezi předponou, 

předložkou a sseznamuje se s jejich 

písemnou podobou 

 rozezná významové souvislosti 

příbuzných slov 

Mluvnické kategorie podstatných 

jmen: pád, číslo, rod. 

Vzory podstatných jmen rodu 

mužského, ženského, středního. 

Mluvnické kategorie sloves: osoba, 

číslo, čas. 

Slovesné tvary – neurčitek, zvratná 

slovesa, jednoduchý a složený 

slovesný tvar. 

Skloňování a časování. 

 

Stavba slova – kořen, předpona, 

 OSV 8,  

M V 5 
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 seznamuje se s písemnými formami 

společenského styku, dbá na jejich 

úpravu 

 používá základní normy písemného 

vyjadřování, grafické úpravy textu 

 

přípona, slova příbuzná. 

 

Předpony apředložky tvarově stejné. 

 

Dopis – adresát, odesilatel. 

Oznámení, vzkaz. 

Blahopřání. 

Reklama, inzerát, 

Dotazník, formulář. 

Email. 

 

SKLADBA 

 spojuje věty do jednodušších souvětí 

vhodnými spojkami a jinými 

spojovacími výrazy 

 ve větě jednoduché vyhledá základní 

skladební dvojici 

 ve větě s nevyjádřeným podmětem 

tvoří základní skladební dvojici 

pomocí zájmen 

 

Věta jednoduchá  

- podmět a přísudek 

- shoda podmětu s přísudkem 

Souvětí 

- spojování vět,spojky a jiné vhodné 

výrazy 

 OSV 10 

 rozlišuje druhy vět podle postoje 

mluvčího a k jejich vytvoření volí 

vhodné jazykové i zvukové 

prostředky 

Věty podle postoje mluvčího. 

Melodie věty. 

Př OSV 8,  

 

MV 5 

PRAVOPIS 

 odůvodňuje a píše správně i/y po 

tvrdých a měkkých souhláskách i po 

obojetných souhláskách ve 

vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, 

bě, pě, vě mimo morfologický šev; 

velká písmena na začátku vět a 

v typických případech vlastních jmen 

osob,  zvířat  a místních jmen 

 umí určovat vzory podstatných jmen, 

píše správná i/y v koncovkách 

podstatných jmen 

Vyjmenovaná slova, slova příbuzná. 

Skupiny bě, pě, vě, mě mimo 

morfologický šev. 

Vlastní jména míst 

- obec, řeka, hora aj. 

Psaní nejčastějších přejatých slov. 

Př 

 

OSV 1, OSV 

3 
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Anglický jazyk 
V předmětu anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace, oboru cizí jazyk. 

Při výuce anglického jazyka jsou žáci diferencováni podle talentu a nadání. Pro nadané žáky 

je připravena  prohloubená výuka, pro ostatní žáky varianta minimální, která zachovává 

základní předepsané učivo.U žáku se SPU je kladen důraz především na mluvený projev a 

dovednost porozumět. 

 

Výchovně vzdělávací cíle: 

 

- motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk,učit se vnímat a napodobovat melodii a rytmus Aj 

- poznávat a prakticky využívat základní pravidla výslovnosti 

- činnostní a hravou formou naučit žáky základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí 

- činnostní a hravou formou naučit žáky jednoduchá základní pravidla gramatiky a základní    

  zdvořilostní fráze 

- pomocí obrázků nebo předmětů vytvářet a obměňovat první krátké rozhovory 

- rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a reagovat na ně 

- vést žáky k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty 

- postupně začít chápat význam znalosti anglického jazyka pro život 

- aktivní účast žáka na výuce anglického jazyka 

- získávat první poznatky o anglicky mluvících zemích 

 

Při výuce anglického jazyka ve 3. a 4.ročníku vyučujeme: 

- komunikační dovednosti 

- slovní zásobu, čtení a porozumění psané a mluvené řeči 

- mluvnici a pravopis 

- dramatickou výchovu 

- základní poznatky o anglicky mluvících zemích 

 

Charakteristika předmětu: 

 

Výuka anglického jazyka v 1. a 2. období tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. 

Velmi důležité v tomto období je probuzení zájmu žáků o výuku jazyka a vytvoření 

pozitivního vztahu k učení cizímu jazyku. Vyučovací hodiny jsou v průběhu celého školního 

roku prostoupeny činnostmi, hrami, písničkami, prací s časopisy a obrázky. Důležitou 

součástí výuky je poslech mluveného projevu z CD. 

V tomto období se snažíme, aby žák porozuměl vyslechnutému sdělení, uměl ho opakovat, 

uměl používat naučená slova v jednoduchém sdělení, aby dovedl základní slova a jednoduché 

věty přečíst i zapsat. 

Výklad pravidel je omezen na nezbytně nutné minimum potřebné k tvorbě jednoduchých vět. 

Slovní zásoba je volena z okruhu zájmu a životních zkušeností dětí tohoto věku. Je 

procvičována v činnosti, s konkrétním předmětem nebo obrázkem. 

 

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

 

Výuka anglického jazyka společně s ostatními předměty v oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace přispívá utváření a rozvíjení klíčových kompetencí takto: 

Kompetence k učení: 

Je rozvíjena tím, že je žákům nabízena řada aktivačních metod (hledání ve slovníku, poslech 

textů 

mluvených i zpívaných, motivační hry, rozhovory, práce s časopisy apod.). 
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Kompetence k řešení problémů: 

Je rozvíjena tím, že vyučující vede žáky k porovnávání a pojmenovávání skutečností obvyklých  

v ČR a anglicky mluvících zemích. 

 

Kompetence komunikativní: 

Je rozvíjena tím, že je žákům nabízen dostatečný prostor k mluvenému projevu (prací ve 

dvojicích, skupinách, při rozhovorech, při překladech), k četbě a poslechu. 

 

Kompetence sociální a personální: 

Při výuce jazyka pěstujeme v žácích národní identitu a zároveň příslušnost k EU. 

 

Kompetence občanské: 

Je rozvíjena tak, že žákům poskytujeme dostatek modelových situací k prokázání praktických  

dovedností. 

 

 

Kompetence pracovní: 

Žáci jsou vedeni k propojování jednotlivých jazykových znalostí a dovedností (vytvářejí tajenky, 

pracovní listy pro spolužáky, zpracovávají jednoduché projekty). 

 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

 

 Osobnostní a sociální výchova 

OSV 1: Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, 

             cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti učit se. 

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí - informace o mé osobě. 

OSV 3: Seberegulace - regulace vlastního chování, volné jednání při zvládání problémů. 

 

 Mezilidské a kulturní vztahy 

MKV 2: Tolerance k ostatním národům, tradice a zvyky ostatních národů, příběhy dětí, pohádky. 
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1.OBDOBÍ – 3. ROČNÍK 

 

 
VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk – 3 hodiny 3. 

 
Očekávané výstupy Učivo – obsah Mezipře

dmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 rozumí jednoduchým pokynům a 

větám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností, 

reaguje na ně verbálně i neverbálně 

 reaguje na jednoduché, každodenně 

užívané příkazy a žádosti 

 rozumí pomalému a správně 

vyslovovanému dialogu 

 pozdraví a krátce se představí, zeptá se 

a jednoduše odpoví na dotaz  

jméno/věk osoby 

 klade krátké ano/ne otázky k ověření 

obsahu 

 vyhláskuje své jméno a příjmení 

 zopakuje a použije slova slovní 

spojení, se kterými se v průběhu výuky 

setkal 

 čte a vyslovuje srozumitelně jednotlivá 

slova 

 reprodukuje slovní zásobu ze známé 

tematické oblasti v přiměřeném 

rozsahu 

 zopakuje zpaměti básničku či říkanku 

 pochopí obsah a smysl jednoduché, 

pomalé a pečlivě vyslovované 

konverzace dvou osob s dostatkem 

času na porozumění 

 používá abecední slovník 

učebnice/pracovního sešitu 

 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

mluveného textu, který je pronášem 

pomalu, zřetelně a s pečlivou 

výslovností, pokud má k dispozici 

vizuální podporu 

 přiřadí mluvenou a psanou podobu 

téhož slova či slovního spojení 

 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 píše slova akrátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy a přečte je 

 pojmenuje věci, které jsou mu blízké a 

napíše jejich názvy 

Typy textů: pozdravy, pokyny a 

příkazy ve škole, v každodenní 

situaci, jednoduchá žádost, dialog, 

dotazy a krátké odpovědi, 

představení. 

 

Říkanky, básničky, písničky, 

obrázkové knihy, komiksy. 

 

Hry – Bingo, Pexeso aj. 

 

Tematické okruhy: 

Abeceda 

Číslovky 1 – 12 

Základní barvy 

Školní potřeby a třída 

Vybraná domácí zvířata 

Nálady a pocity 

Lisdké tělo 

Rodina 

Můj pokoj 

Oblečení 

Ovoce a zelenina 

Dětské nápoje a jídlo 

Hračky 

Osobní údaje 

Dny v týdnu 

Svátky ( Halloween, Christmas) 

 

Jazykové prostředky: 

 

Člen neurčitý a základní podstatná 

jména. 

Pravidelné tvoření množného čísla 

podstatných jmen. 

Základní přídavná jména. 

Osobní zájmena. 

Základní číslovky. 

Rozkazovací způsob. 

Kladná a záporná odpověď. 

Sloveso  „have got“ v otázce a 

odpovědi. 

Sloveso „like“ v kladné větě a 

otázce. 

Hlásky a jejich výslovnost, slovní 

přízvuk. 

Pravopis. 

Předložky místa a času. 

 

Čj 

 

Prv 

 

Hv 

 

Pč 

 

 

OSV 1, 3, 8, 

9, 10, 11 

 

 

VESG 1, 2 

 

MV 4 

 

MeV 1 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk – 3 hodiny 4. 

 
Očekávané výstupy Učivo – obsah Mezipře

dmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 Poslech s porozuměním: 

 rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně 

 rozumí známým slovům a 

jednoduchým větám se vztahem 

k osvojovaným  tématům, pokud  jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí jednoduchému poslechovému 

textu, jeho smyslu (přiměřeně obtížné 

zvukové nahrávky) 

 rozumí a vyhledá informace v nahrávce 

 Mluvení: 

 aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace, jednoduchých rozhovorů, 

pozdraví a rozloučí se s kamarádem i 

dospělým, poskytne požadovanou 

informaci 

 Zeptá se na čas a odpoví, kolik je 

hodin, jednoduše o něco požádá, 

poděkuje 

 odpoví na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších vybraných 

témat, podobné otázky pokládá 

 vyjádří jednoduché základní informace, 

které obměňuje s použitím osvojené 

slovní zásoby 

 Čtení s porozuměním: 

 vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

 rozumí jednoduchým krátkým textům  

z běžného života, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 odpoví na otázky k textu 

 vyhledá neznámá slova 

Typy textů : pozdravy, jednoduchá 

žádost, poděkování, jednoduché 

pokyny a příkazy ve škole, 

jednoduchý popis obrázku, 

pohlednice. 

Jednoduchý dotaz, říkanky, básničky, 

obrázkové knihy, jednoduché 

návody. 

Komiksy, pohádky, slovník. 

 

Hry: Bingo, Pexeso aj. 

 

Tematické okruhy: 

Abeceda 

Barvy 

Adresa 

Rodina 

Číslovky 0 – 100 

Dům – místnosti 

Město – budovy, popis cesty 

Čas – hodiny, dny v týdnu 

Zvířata – mazlíčci 

Záliby a volný čas, sport a hry 

Školní třída a škola, předměty ve 

škole a rozvrh hodin 

Jídlo a pití 

Ovoce  a zelenina 

Základní geometrické tvary 

Popis dne, jídla 

Oslavy narozenin a svátků( 

Halloween, Christmas, Easter) 

Vybrané anglicky mluvící země – 

reálie, děti v těchto zemích 

 

Jazykové prostředky: 

Člen určitý a neurčitý 

Podstatná jména 

Vybraná přídavná jména, opozita 

Tázací a přivlastňovací zájmena 

Základní číslovky 0 – 100 

Vazba „thre is“ / „there are“ 

Sloveso „can“ v kladných větách, 

v otázce a v záporu 

Sloveso „like“ v kladných větách, 

v otázce a v záporu 

Předložky času ( on, in, at) 

Předložky místa ( on, in, under, next 

to, on the left/rihgt, between) 

Kladné a záporné příkazy 

Otázky na zjištění pozice věcí a osob 

Určování času, otázky na čas 

Slovesa „ to be/ to have“ 

Přítomný čas prostý 

Přítomný čas průběhový 

Slovosled kladné a záporné věty 

Základní fonetické znaky 

 

Čj 

 

Vl 

 

Hv 

 

Pč 

 

Inf 

 

OSV 1, 3, 8, 

9, 10, 11 

 

 

VESG 1, 2 

 

MV 4 

 

MeV 1 
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Spojování hlásek do slov a jejich 

výslovnost 

Pravopis – základní pravidla psaní 

slov 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vzdělávací oblast je v 1. - 4. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu matematika. 

Matematika 

Charakteristika předmětu: 

Mezi hlavní cíle matematiky 1. a 2. období patří vnímání významu matematiky založeného 

především na aktivních činnostech a jejich použití v praktickém životě. Žáky postupně 

vedeme k získání matematické gramotnosti tak, aby si uvědomovali, že se matematika prolíná 

celým základním vzděláváním i praktickým životem. 

Žáci v ní mají získat početní dovednosti v oboru přirozených čísel do 1 000, aby si uměli 

poradit s praktickými úlohami denní potřeby, odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, 

pracovat s tabulkami, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení. 

Matematika by měla být postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků, potřeby počítat, 

kreslit, hrát si. Práce by měla být zajímavá a povzbuzující. 

 

 

Ve vzdělávacím předmětu matematika směřujeme výuku ještě specificky k : 

- porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným 

vztahům 

-  rozvíjení pozornosti, přesnosti, vytrvalosti 

-  rozpoznávání různých typů změn na jejichž základě se učí uvažovat, svoji práci kontrolovat, 

srovnávat 

- učení sebedůvěry, sebekázně a vzájemným vztahům ve skupině, třídě, škole 

- uplatnění logického myšlení na základě řešení problémových situací, jejichž obtížnost je       

závislá na rozumové vyspělosti žáků, logické uvažování může podchytit i ty žáky, kteří jsou 

v matematice méně úspěšní 

- využívání prostředků výpočetní techniky ( především kalkulátory, vhodný počítačový 

software, určité typy výukových programů) a 

- používání některých dalších pomůcek, které umožňují přístup k matematice i žákům, kteří 

mají nedostatky v numerickém počítání a v  základech rýsovacích technik 

 

Vzdělávací oblast matematika je tvořena v třemi tematickými okruhy: 

Čísla a početní operace 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Geometrie v rovině a v prostoru 

Nestandartní aplikační a problémové úkoly. 

Část geometrická prolíná matematikou v 1. a 2.ročníku, od 3.roč. je doporučena 1 hodina 

geometri týdně. 

Výuka matematiky je spojena s rozvíjením finanční gramotnosti od 1. ročníku.  

 

Výchovně vzdělávací cíle: 

 

 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření 

a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 

- rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných 

matematických algoritmů 
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-rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a 

věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů 

-rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních 

matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a nazákladě 

těchto vlastností k určování a zařazování pojmů 

- provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu 

k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy 

nebo problému 

- přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 

prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke  zdokonalování grafického projevu 

- rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z 

běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností 

matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby 

- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole 

při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k 

vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich 

ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů 

 

 

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

 

Výuka matematiky vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace přispívá k utváření a 

rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto. 

Kompetence k učení: 

Učí se metodám poznávání matematiky a využívá je v praktických činnostech tím,že učitel 

seznamuje žáky s několika různými postupy řešení a při výuce používá matematické termíny, 

znaky,symboly,rozvíjí kreativitu a učební dovednosti žáků,potřebné k samostatnému učení   

(makety peněz,matematické pomůcky),používá vhodné učební pomůcky(rýsovací potřeby, 

obrazový materiál,pracovní listy) a věnuje se dovednosti pracovat s chybou. 

 

Kompetence k řešení problémů:  

Učí se řešit problémové situace a úlohy běžného života tím, že žáci ověřují správnost řešení 

problémů, pokud možno prakticky. Volí vhodné postupy, přiměřené věku tím, že učitel 

žákům předkládá dostatečné množství vyřešených úloh a zadává dostatek úloh k 

samostatnému řešení,zadává úkoly k posílení schopnosti žáků využívat vlastních 

zkušeností,individuálního přístupu k problémům. 

. 

Kompetence komunikativní: 

Učí se užívat matematický jazyk včetně symboliky a na úrovni věku jej používat při řešení 

praktických příkladů a slovních úloh.Je veden k přesnému a logicky uspořádanému 

vyjadřování v matematice.Učí se stručně, přehledně sdělovat postup tím, že učitel dává 

prostor pro samostatné řešení zadaných problémů a jejich ústní a písemnou obhajobu, 

seznamuje žáky s historií matematiky,učí žáky aplikovat matematické postupy v praxi. 

 

Kompetence sociální a personální: 

Je veden k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení 

problémů,pracuje ve skupině a učí se vzájemně spolupracovat se všemi žáky ve třídě, 

škole.Vytváří pozitivní představu o sobě samém tím, že učitel zadává dostatek úloh pro 

skupinu žáků a dává žákům prostor objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu,vytváří 

partnerské vztahy učitel-žák a vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky,uplatňuje 

individuální přístup jak talentovaným žákům,tak i žákům s poruchami učení. 
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Kompetence občanské:  

Učí se poznávat realitu života tím, že učitel vede žáky k uvědomění si odpovědnosti  k sobě 

samému a rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné 

sebekontrole při každém kroku postupu, k respektování věkových intelektových, sociálních a 

etnických zvláštností žáků. 

 

Kompetence pracovní: 

Žáci se učí zpracovávat data získaná pozorováním a měřením tím,že učitel žáky seznámí s 

různými metodami zápisu naměřených hodnot,vede žáky k samostatnosti,k vytrvalosti a 

přesnosti,k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušeností nebo pokusu, 

k jejich ověřování,rozvíjí smysl pro povinnost (příprava na výuku). 

 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

 

Osobnostní a sociální výchova 

  Osobnostní rozvoj 

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: - cvičení pozornosti a soustředění,cvičení dovedností   

  zapamatování,řešení problémů. 

OSV 3: Seberegulace a sebeorganizace -  cvičení sebekontroly, sebeovládání. 

OSV 5: Kreativita 

 Sociální rozvoj 

OSV 6: Poznávání lidí -  vzájemné poznávání ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči  

  odlišnostem,respektování ostatních. 

OSV 9: Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické  

  zvládání situací soutěže,konkurence. 

OSV10:Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - zvládání učebních problémů vázaných  

  na látku předmětu. 

  

            Environmentální výchova 

EV 4 : Vztah člověka k prostředí – řešení odpadového hospodářství,třídění odpadu a  

 aplikované úlohy v matematice. 

 

Cílové zaměření předmětu matematika a její aplikace v 1. ročníku  

 

Vzdělávání v předmětu matematika v 1. ročníku směřuje k: 

 

Čísla a početní operace 

- vytváření představ o jednotlivých číslech 1 – 5, 6 – 10, 10 – 20 na základě názoru 

- používání přirozených čísel do 20, k modelování reálných situací, počítání předmětů v 

daném souboru 

- čtení, zapisování a porovnávání čísel do 20, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, 

menší 

- užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 20 na číselné ose 

- pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 20 

- řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a 

modeluje osvojené početní operace 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

- určování geometrických útvarů - krychle, kvádr, jehlan, koule, vyhledává podobnosti a 

odlišnosti útvarů, analogického určování vlastností čtverce,  obdélníku, trojúhelníku, kruhu 
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Závislosti a práce s daty 

- rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní 

- základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji 

matematických znalostí, vyžití peněz k přiblížení životních situací
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1.OBDOBÍ 1.– 3 .ROČNÍK 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Matematika a její aplikace Matematika – 4 hodiny  1. 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

 

Očekávané výstupy 

 

Učivo - obsah 

Mezipředmět

ové vztahy 

Průřezová 

témata 

•  poznává jednotlivá čísla do 20  

    na základě názoru 

 určí počet daného čísla do 10, 

   do 20 

 používá matematické pomůcky 

 používá přirozená reálná čísla do 20 

k modelování reálných  

       situací, počítá předměty v daném      

       souboru,  utváří soubory  

   s daným počtem prvků 

 čte, zapisuje a porovnává přirozená 

čísla do 20, užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

 porovnává čísla dané skupiny, 

   využívá znaky < ,>,= 

 dokáže napsat i přečíst čísla  

   0 - 20 

 užívá lineární uspořádání; 

   zobrazí číslo na číselné ose 

 umí číslo na číselné ose vyhledat, 

 zapsat ,porovnat 

 

Vytváření představ o jednotlivých 

číslech pomocí názoru. 

Přirozená čísla 1 - 5,6 - 10,10 - 20. 

Určování čísel v řadě do 10, do 20. 

Pojmy před, za, hned před, hned za, 

postavení čísla v číselné řadě. 

Počítání a určování předmětů 

v daném souboru. 

Používání názorných pomůcek: 

dominové karty, kolečka, počítadla, 

prsty apod. 

Porovnávání čísel v daném oboru a 

využívání matematických symbolů. 

Psaní jednotlivých čísel 0 - 20. 

Číselná osa, znázorňování čísel, 

určování čísel na číselné ose. 

Porovnávání čísel pomocí číselné 

osy. 

Sčítání, odčítání čísel pomocí číselné 

osy. 

 

Čj, Tv, Pč 

Prv 

OSV 1,3,4, 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVISLOSTI A PRÁCE S DATY 

 

 určí místo v řadě 

Vztahy o několik více, méně. 

Číslovky řadové. 

Tv OSV9 

GEOMETRIE 

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 

popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa 

 rozezná a určí základní rozdíly čtverce, 

obdélníku 

 určí shodné a neshodné tvary 

rovinných útvarů 

 správně používá slova velký, dlouhý a 

jejich opaky 

 rozezná a modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině 

Základní rovinné útvary – čtverec, 

obdélník, trojúhelník, kruh. 

Prostorové útvary – krychle, kvádr, 

koule, jehlan. 

Stavebnice – stavba krychle, kvádru. 

Modelování prostorových útvarů, 

vyhledávání ve svém okolí, vytváření 

Vv, Pč  

OSV 1 
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 dokáže vymodelovat a určit souměrný 

tvar 

 vyhledává v prostoru, v rovině daný 

geometrický tvar 

stavebních celků.  

 

OSV 9 

 

 

 

Cílové zaměření předmětu matematika a její aplikace v 2. ročníku  

 

Vzdělávání v předmětu v 2. ročníku směřuje k: 

 

Čísla a početní operace 

- sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100 

- užívá lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 100 na číselné ose 

-  pamětné sčítání a odčítání s přechodem desítky 

-  řešení a tvoření slovních úloh samostatně nebo za pomocí učitele, kde aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace 

 

Závislosti a práce s daty 

- počítání s penězi,bankovky, mince do 100 

- popisuje jednoduché závislosti z praktického života ( využití her na obchod) 

- názorné zavedení násobilky 1,2,3,4.5.10, které je odvozeno z opakovaného přičítání stejných 

čísel 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

- manipulace s pravítkem, rýsování přímky, lomené čáry 

- rýsování a měření úsečky v cm, měření m 

- modely souměrných útvarů v rovině ( krychle, koule, kvádr)
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1.OBDOBÍ 1.– 3 .ROČNÍK 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Matematika a její aplikace Matematika – 4 + 1 hodina 2. 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 používá přirozená čísla do 100 k  

   modelování reálných situací, počítá   

předměty v daném souboru, vytváří  

soubory s daným počtem prvků 

    

 

 poznává jednotlivá čísla do 100 

 určí počet daného čísla do 100 

 zapíše a přečte všechna čísla do 100 

 určí posloupnost čísel do 100 

 

 

Sčítá a odčítá do 20 s přechodem 

desítky. 

Vytváření představ o jednotlivých 

číslech do 100 na základě názoru. 

Počítá do 100 s určením správného 

počtu, zápisy a čtení čísel. 

Pojmy před, za hned před, hned za, 

postavení čísla v číselné řadě. 

Počítání a určování počtu daného 

souboru. 

Využívání názorných pomůcek - 

číselná osa, počítadlo,  peníz, apod. 

IT- výukové 

programy 

OSV 1, 

3, 5,10 

 čte, zapisuje a porovnává piroze- 

    ná čísla do 100, užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

 vyhledává dané číslo v řadě do 100 

 dokáže určit a porovnat velikost 

daného čísla 

Čtení, psaní, porovnávání čísel do 

100. 

Čj - psaní OSV 1,3, 

10 

 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo 

na číselné ose 

 porovnává čísla dané skupiny, 

Orientace na číselné ose. IT  

   využívá znaky <,>,= Porovnávání čísel v daném oboru a 

využívání matematických znaků a 

symbolů. Psaní jednotlivých čísel 20 

- 100. 

  

 provádí zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly do 100 

 sčítá a odčítá do 100 vybrané příklady, 

dokáže použít číselné osy, počítá 

zpaměti 

 zapisuje příklady a provádí zkoušky 

správnosti výpočtu 

 využívá komunikativnosti 

Sčítá a odčítá do 100 s přechodem 

desítky (20 + 30,45 + 8). 

Počítání s použitím závorek. 

Doplňování a využívání 

komutativního zákona ke kontrole. 

Využívání početních situací 

v praktických činnostech. 

Práce ve skupině, postavení členů ve 

skupině. 

IT OSV 6 
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ZÁVISLOSTI A VZTAHY 

 orientuje se v čase 

 dokáže určit minuty, hodiny 

 vyjmenuje měsíce a určí jejich pořadí 

 

 popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života 

 řeší jednoduché slovní úlohy, provádí 

zápis za pomoci učitele 

 doplňuje posloupnosti čísel, číslovky 

řadové 

 

Převody času - měsíc, týden, den, 

minuta hodina. 

Určování času na hodinách 

ručičkových a digitálních. 

Čtení s porozuměním, řešení 

slovních úloh. 

Vymýšlení slovních úloh na základě 

poznatků z praktického života. 

Poznávání řadových číslovek, 

využívání v TV. 

Prv, Tv, IT OSV 

8,10. 

 

 

 

 

 

 

. 

GEOMETRIE 

 rozezná a pojmenuje, vymodeluje, 

   popíše základní rovinné útvary a          

jednoduchá tělesa 

 rozezná, pojmenuje krychli, kvádr, 

   kouli, válec, jehlan 

Základní tělesa - krychle, kvádr, 

koule, jehlan, válec. 

Modelování těles. Určování 

odlišností jednotlivých těles. 

 

Vv, Pč OSV 5, 

10 

 porovnávání velikostí útvarů 

 narýsuje úsečku , určí délku v cm a 

porovná 

Rýsování úseček, měření pomocí 

pravítka v cm, porovnávání délek 

úseček. 

 OSV 1 

 rozezná a vymodeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině 

 určí shodné a neshodné strany 

geometrických útvarů, 

    určí dané geometrické tvary,         

popíše rozdíly 

 vyhledá v prostoru, v rovině daný 

útvar 

Modelování -čtverců, obdélníků, 

kruhů, trojúhelníků. 

Modelování těles - krychle, kvádr, 

koule. 

Modelování útvarů, vyhledávání ve 

svém okolí, použití 

stavebnic,vytváření stavebních celků. 

Vv, Pč OSV 9 
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Cílové zaměření předmětu matematika a její aplikace ve 3. ročníku  

 

Vzdělávání v předmětu matematika ve 3. ročníku směřuje k: 

 

Čísla a početní operace 

- vytváření představ o jednotlivých číslech do 1 000 na základě názoru 

- používání přirozených čísel do 1 000 k modelování reálných situací, počítání předmětů v 

daném souboru 

- čtení, zapisování a porovnávání čísel do 1 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, 

menší 

- užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 1 000 na číselné ose 

- pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 

 - řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a 

modeluje osvojené početní operace 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

- určování geometrických prostorových útvarů –krychle, kvádr, válec, jehlan, kužel 

- určování geometrických rovinných útvarů 

- rýsování, měření, různá měřidla, jednotky délky 

- orientace v prostoru 

 

Závislosti a práce s daty 

- rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní 

- základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji 

matematických znalostí, využití peněz k přiblížení životních situací 

- užití znalostí v praktickém životě 
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1.OBDOBÍ 1.– 3 .ROČNÍK 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Matematika a její aplikace Matematika – 4 + 1 hodina 3. 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

 používá komutativnosti  řešení 

úloh 

 sčítá a odčítá čísla do 100 

zpaměti i písemně 

 používá násobilku k řešení úloh 

 dokáže správně používat symboly 

+,-,x,: 

 

Vlastnosti početních operací 

s přirozenými čísly. 

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel 

do 100 zpaměti i písemně. 

Násobení a dělení v oboru násobilky 

do 100. 

IT,  OSV 1,3  OSV 1,3. 

 používá přirozená čísla do 1000 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném  

souboru , vytváří soubory 

s daným počtem prvků 

 poznává jednotlivá čísla do 1000 

na základě názoru 

 určí počet daného čísla do 100, 

do 1000 

Vytváření představ o jednotlivých 

číslech na základě názoru  0 - 1000. 

Určování čísel v řadě do 1000 po 

stovkách, jednotkách, desítkách. 

Pojmy před, za, hned před, hned za, 

postavení čísla v číselné řadě. 

Počítání, určování počtu prvků 

v daném souboru. 

Finanční 

gramotnost. 

 

OSV 4, 7 

OSV 1,3 

 čte, zapisuje a porovnává přiroze- 

    ná čísla do 1000, užívá a 

zapisuje vztah nerovnosti 

 využívá matematické pomůcky 

 porovnává čísla dané skupiny , 

využívá znaky <,>,= 

Využívání názorných pomůcek. 

Porovnávání čísel v daném oboru a 

využívání matematických znaků a 

symbolů. 

Peníze. OSV 1, 3 

 využívá lineární uspořádání; 

zobrazí 

   číslo na číselné ose 

 dokáže přečíst i zapsat čísla od 

100 do 1000 

 umí číslo vyhledat, zapsat, 

porovnat na číselné ose 

Psaní čísel 100 – 1000. 

Číselná osa, znázorňování čísel, 

určování čísel na číselné ose, 

porovnávání čísel pomocí číselné osy. 

 OSV 1 

 provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými 

čísly do 1000 

 využívá matematické znaky a  

symboly 

 zpaměti sčítá a odčítá jednoduché 

příklady do 1000 

 zapisuje příklady a provádí           

zkoušky správnosti výpočtu 

 využívá komutativnosti 

 

Vlastnosti početních operací 

s přirozenými čísly do 1000. 

Sčítání a odčítání zpaměti. 

Násobení dvojciferných čísel 

jednocifernými. 

Písemné sčítání a odčítání 

trojciferných čísel. 

Řešení slovních úloh se dvěma 

Čj 

 

 

 

 

 

OSV 1, 7 
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 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené 

početní operace 

 sestaví jednoduché slovní úlohy 

 využívá matematických her 

k rozvoji matematických doved- 

   ností 

výpočty. 

Využívání početních situací 

v praktických činnostech.  

Práce ve skupině. 

 

 

 

OSV 3, 8, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 6, 7, 

10 

ZÁVISLOSTI A PRÁCE S DATY 

 orientuje se v čase provádí jed 

noduché převody jednotek času 

 zná jednotky času hodina, 

minuta, sekunda 

Orientace v čase -propojení 

s prvoukou. 

Měření jednotek času, vytváření 

správné představy o jejich velikosti na 

základě praktických činností. 

Provádění jednoduchých převodů 

jednotek času. 

Praktické vyžití v prvouce a TV. 

Prv ,Tv OSV 1 

 popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života 

 provádí odhady předběžného 

měření 

 umí narýsovat a používat tabulku 

násobků 

 doplňuje tabulku, doplňuje 

posloupnosti čísel 

 

 

 

Práce s tabulkami, diagramy. 

 OSV 11 

GEOMETRIE 

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje 

a popíše základní rovinné útvary 

a jednoduchá tělesa 

 Rozezná a určí základní rozdíly 

mezi čtvercem a obdélníkem, 

určí je na krychli a kvádru 

 určí shodné a neshodné strana 

útvarů 

Základní rovinné útvary - 

čtverec,obdélník, trojúhelník, kruh. 

Základní prostorové útvary - krychle, 

kvádr, jehlan, koule, kužel. 

Vv, Pč OSV 1 

 porovnávání velikosti útvarů 

 narýsuje a změří úsečky v růz- 

   ných polohách 

Různá měřidla délky, měření . 

Jednotky délky - mm, cm, dm, m. 

 Přímka, úsečka, bod, průsečík. 

Prv,P, Čj,Tv OSV 3 
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Rýsování. 

 rozezná a vymodeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině 

 určí shodné a neshodné strany 

geometrických útvarů 

 určí dané geometrické tvary, 

popíše 

   rozdíly 

vyhledá v prostoru, v rovině daný 

útvar 

Modelování -čtverců, obdélníků, 

kruhů, trojúhelníků. 

Modelování těles - krychle, kvádr, 

koule. 

Modelování útvarů, vyhledávání ve 

svém okolí, použití stavebnic, 

vytváření stavebních celků. 

Pč, Vv OSV 9 

 

 

Cílové zaměření předmětu matematika a její aplikace ve 4.ročníku 
 

Vzdělávání v předmětu matematika ve 4. ročníku směřuje k: 

 

Číslo a početní operace 

- používání přirozených čísel do 1 000 000 k modelování reálných situací 

- čtení, zapisování a porovnávání čísel do 1 000 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, 

větší, menší 

- užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 1 000 000 na číselné ose 

- pamětnému počítání a jednoduchým početním operascím s přirozenými čísly na číselné ose 

- práci s chybou a reálnému odhadu 

- řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele a úloh, ve kterých aplikuje a 

modeluje osvojené početní operace 

 

Geometrie v rovině a prostoru 

- určování geometrických rovinných a prostorových útvarů 

- modelování a znázorňování jednoduchých útvarů v rovině a prostoru 

- rýsování, měření, různá měřidla, jednotky délky 

- orientace v prostoru 

 

Závislosti a práce s daty 

- rozvoji logického myšlení, osvojování dovedností, které souvisejí se zpracováním dat 

- seznamování se závislostmi a jejich zápisemdoplňují a sestavují jednoduché tabulky a grafy 

- základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji 

matematických znalostí, využití peněz k přibližení životních situací 

- užití znalostí v praktickém životě 
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2.OBDOBÍ 4.ROČNÍK 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Matematika a její aplikace Matematika – 4 + 1 hodina 4. 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmět

ové vztahy 

Průřezová 

témata 

 používá  při pamětném i písemném 

počítání  komutativnost a asociativnost   

 čte a zapisuje čísla do  10 000 

 v daném oboru provádí početní operace 

+, -, x . : zpaměti i písemně 

 

 

Komutativnost a asociativnost. 

Obor čísel do 10 000 – záznam čísla 

na číselné ose, čtení a porovnávání 

čísel, pamětné čítání a odčítání. 

Písemné + - čtyřciferných čísel. 

Pamětné násobení a dělení. 

Písemné násobení jednociferným a 
dvojciferným číslem. 
Písemné dělení jednociferným 

číslem. 

Hospodaření domácnosti – příjmy, 

výdaje, rozpočet.  

IT,  

VL - 

letopočet  

 

 

Finanční 

gramotnost

. 

OSV 1,3. 

 

 orientuje se na číselné ose v oboru do 

1 000 000 

 umí sčítat zpaměti i písemně do 

1 000 000 

 umí zaokrouhlovat na tisíce, desetitisíce 

a statisíce 

 řeší slovní úlohy v tomto oboru  

 umí násobit písemně jednociferným a 

dvojciferným číslem 

 dělí písemně jednociferným číslem a 

provádí kontrolu 

 zná pojem zlomek 

 pozná a dokáže vyznačit zlomkovou 

část a vypočítat  její  

velikost 

 

Obor čísel 10 000 – 1 000 000 – 

číselné řády, rozklad čísel, čtení a 

zápis čísel, zaokrouhlování. 

Pamětné a písemné sčítání a odčítání. 

Vlastnosti sčítání, odčítání, násobení. 

Sloví úlohy se dvěma a více výpočty. 

Pamětné násobení, dělení. 

Písemné násobení dvojciferným a 

trojciferným číslem. 

Písemné dělení jednociferným 

číslem a kontrola výpočtu. 

Odhad a kontrola výpočtu. 

Práce s kalkulátorem. 

Finanční 

gramotnost

. 

 

 

OSV 1,3,4,7 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 modeluje a určí část celku, používá 

zápis ve formě zlomku 

 vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a 

jeho částí vyjádřenou zlomkem na 

příkladech běžného života 

 využívá názorných obrázků k určování 

poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, 

destiny celku 

 vytváří celek z jeho poloviny, třetiny, 

čtvrtiny, pětiny, desetiny celku 

 porovnává zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru kladných čísel 

   ( poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny,   

desetiny) 

 

Zlomky. 

Celek, jeho část, zlomek. 

Polovina, třetina, čtvrtina, pětina, 

desetina. 

Slovní úlohy k určování poloviny, 

třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny. 

Čitatel, zlomková čára, jmenovatel. 

Využití názorných obrázků – 

kruhový diagram, čtvercová síť, 

číselná osa a jiné názorné pomůcky. 

Vv 

Pč 

 

OSV 1, 4, 5, 

7, 8, 9, 10 

MV 3, 4 

EV 4 

MeV 1, 7                
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GEOMETRIE 

 dodržuje zásady rýsování 

 rýsuje rovinné útvary podle zadání 

 rýsuje ve čtvercové síti 

 měří vzdálenosti a užívá vhodné 

jednotky délky a jejich převody 

 sčítá a odčítá graficky úsečky 

 určí délku lomené čáry a obvod 

mnohoúhelníku součtem stran 

 sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky 

 určí vzájemnou polohu přímek v rovině 

 určí pomocí čtvercové sítě obsah 

čtverce, obdélníku 

 používá základní jednotky obsahu 

 rozpozná a znázorní jednoduché osově 

souměrné útvary 

 určí osu souměrnosti překládáním 

papíru 

 využije osovou souměrnost 

v praktických případech 

 

Rýsování – přímka, polopřímka, 

různoběžky (označí průsečík), 

kružnice s danýn středem a 

poloměrem. 

Narýsuje čtverec, obdélník a 

trojúhelník 

Jednotky délky a převody – mm, cm, 

dm, m. 

Rýsování – rovnoběžky, kolmice. 

Jednotky obsahu – mm
2
, cm

2
, dm

2
 , 

m
2
. 

Kreslení ve čtvercové síti. 

Osová souměrnost rovinných útvarů. 

Vv, Pč OSV 1,3,4, 

10 

 NESTANDARDNÍ ÚLOHY A 

PROBLÉMY 

  

 využívá úsudek pro řešení 

jednoduchých úloh a problémů 

Řešení slovních úloh úsudkem, různé 

způsoby řešení, 

Číselné a obrázkové řady, 

matematické čtverce a pyramidy. 

 OSV1 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je v 1. – 3. ročníku realizována v předmětu Prvouka a ve 

4. ročníku v předmětech Přírodověda a Vlastivěda v pěti tematických okruzích: 

Místo, kde žijeme. 

Lidé kolem nás. 

Rozmanitost přírody. 

Člověk a jeho zdraví. 

 

Charakteristika předmětu: 

 

Prvouka je komplexně pojatým předmětem s mnoha vazbami k ostatním vyučovacím 

předmětům.Cílem je rozvoj osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností a postojů 

týkajících se přírody a společnosti.Časový plán si sestavuje učitel sám, využívá možností 

projektů, vycházek a exkurzí. 

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věc, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. 

Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují se vzdálenějšími a  složitějšími 

jevy. Učí se vnímat společenské i přírodní prostředí a přemýšlí o nich. Podmínkou úspěšného 

vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáku vycházejících z konkrétních nebo 

modelových situací. Propojováním výuky s reálným životem pomáhá žákovi zvládat nové 

životní situace. 

Na základě poznávání nejbližšího okolí,vztahů a souvislostí chápe organizaci života v rodině, 

ve škole,obci a ve společnosti. Vhodně volené činnosti by měly probudit kladný vztah k místu 

bydliště, k naší zemi. Seznamují se s problémy, které provázejí soužití lidí. Žáci poznávají, 

jak se život a věci mění a vyvíjejí a zároveň se učí poznávat význam tradic v životě 

společnosti. 

Poznávají velkou rozmanitost živé i neživé přírody. Na základě praktického poznávání okolní 

krajiny se učí hledat informace o proměnách přírody,sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, 

hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody,zlepšení životního prostředí a 

k trvalé udržitelnému rozvoji. 

Dále poznávají člověka jako živou bytost, která má své biologické a fyziologické potřeby. 

Poznávají,jak se člověk vyvíjí a co je pro člověka vhodné či nevhodné. Získávají základní 

poučení o zdraví a nemocech, o bezpečném chování v různých životních situacích. 

Uvědomují si svoji zodpovědnost za své zdraví a zdraví jiných lidí. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede 

žáka k: 

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

- orientace ve světě informací a  jejich propojování 

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností  

- poznávání a chápání rozdílu mezi lidmi; kulturní a tolerantní chování a jednání na základě 

přijatých pravidel, plnění povinností a společných úkolů 

- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k dovednosti vhodně komunikovat 

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům 

- přirozenému vyjadřování citů ve vztahu k sobě i okolí 

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí 

- poznávání podstaty zdraví a příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného 

rozhodování v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i za zdraví jiných lidí 
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1. OBDOBÍ 

OVZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ŘOČNÍK 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 hodiny 1. 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmět

ové vztahy 

Průřezová 

témata 

 MÍSTO, KDE ŽIJEME  

 orientuje se v nejbližším okolí školy 

 orientuje se bezpečně v budově školy 

Škola – orientace ve škole, 

okolí školy; vyučování, 

prostředí třídy; bezpečná cesta 

do školy 

Domov – prostředí domova 

Čj  

M  

Vv  

OSV 1 

MkV 2 

OSV 7 

OSV 8 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 rozlišuje základní i širší 

příbuzenské vztahy 

 rozlišuje role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi  

 usiluje o dobré vztahy ve třídě 

 nevyvyšuje se nad ostatní, 

neprosazuje své potřeby silou 

 rozliší nevhodné chování 

 rozlišuje nejrozšířenější činnosti 

lidí  

 pojmenuje a přiblíží profesi 

svých rodičů 

 rozlišuje a využívá nejvhodnější 

způsoby odpočinku 

Rodina – postavení jedince 

v rodině, role členů rodiny; 

příbuzenské a mezigenerační 

vztahy; život a funkce rodiny 

Soužití lidí – mezilidské 

vztahy; mezilidská komunikace 

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 

Čj  

Vv 

Tv 

OSV 1 

OSV 7 

OSV 6 

LIDÉ A ČAS 

 rozlišuje roční období, určuje měsíce, 

týdny, dny 

 určuje čas podle hodin 

 používá kalendář 

Orientace v čase – určování 

času, režim dne; roční období; 

kalendář, rok, měsíc, týden, 

den 

Čj – 

M  

OSV 3 

OSV 4 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 rozliší nejznámější rostliny a 

živočichy ze svého okolí 

 pozná a pojmenuje plody běžných 

druhů ovoce a zeleniny 

 pojmenuje některá volně žijící zvířata 

 uvede příklady rostlin a živočichů 

v určitém prostředí 

 rozliší rozmanitost života 

v jednotlivých ročních obdobích 

 dokáže se ohleduplně chovat 

k přírodě a ochraňovat ji 

Rostliny, houby, živočichové 

– známé a snadno dostupné 

druhy rostlin a hub; základní 

skupiny živočichů a jejich 

zástupců 

Rovnováha v přírodě – 

přírodní společenstva 

Čj  

Vv  

Hv  

Tv  

OSV 1 

EV 2 

EV 4 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 určí a pojmenuje základní části 

lidského těla 

Lidské tělo – stavba lidského 

těla; změny lidského těla 

v průběhu života 

 

 OSV 2 

OSV 4 

 zvládá a uplatňuje základní návyky 

osobní hygieny 

 orientuje se ve změnách lidského těla 

v průběhu života 

 orientuje se mezi zdravou stravou a 

méně zdravou stravou, dodržuje pitný 

režim 

 rozeznává nebezpečná místa ve svém 

okolí 

Péče o zdraví, zdravá výživa 

– zdraví a nemoc; vliv 

stravování na zdraví; úrazová 

zábrana; denní režim; osobní 

hygiena 

Osobní bezpečí – bezpečné 

chování v různém prostředí; 

krizové situace; přivolání 

pomoci v situaci osobního či 

Tv  

Vv  

OSV 4 

OSV 2 
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 uplatňuje způsoby bezpečného 

chování 

 rozpozná, na koho se obrátit v situaci 

osobního ohrožení 

 reaguje odpovídajícím způsobem na 

pokyny dospělých při mimořádných 

situacích  

cizího ohrožení 

Situace hromadného 

ohrožení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 68 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a jeho svět Prvouka  2 hodiny 2. 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová 

témata 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 orientuje se v nejbližším okolí školy 

 orientuje se bezpečně v budově školy 

 vyjádří, co pro něho znamená domov 

 pojmenuje nejdůležitější části a místa 

obce, umístění významných budov a 

objektů 

 posuzuje okolní krajinu 

Škola – bezpečná cesta do 

školy; orientace ve škole; 

vyučování, učivo, prostředí; 

okolí školy 

Domov – domov a bydlení; 

orientace v místě bydliště 

Naše obec – název obce, její 

části; orientační body, 

významné budovy, objekty, 

známá místa 

Okolní krajina – povrch 

krajiny, typy; ochrana 

životního prostředí; chráněná 

krajinná oblast 

Čj  

Vv  

Tv   

OSV 1  

MkV 2 

VDO 2  

LIDÉ KOLEM NÁS 

 rozlišuje základní i širší příbuzenské 

vztahy 

 rozlišuje role rodinných příslušníků a 

vztahy mezi nimi  

 usiluje o dobré vztahy ve třídě 

 nevyvyšuje se nad ostatní, 

neprosazuje své potřeby silou 

 rozliší nevhodné chování 

 rozlišuje nejrozšířenější činnosti lidí  

 pojmenuje a přiblíží profesi svých 

rodičů 

 rozlišuje a využívá nejvhodnější 

způsoby odpočinku 

Rodina – postavení jedince 

v rodině, role člěnů rodiny; 

příbuzenské vztahy v rodině, 

mezigenerační vztahy ; funkce 

a život rodiny 

Soužití lidí – mezilidské 

vztahy, mezilidská komunikace 

Chování lidí – kladné a 

záporné vlastnosti; pravidla 

slušného chování 

Věci a činnosti kolem nás – 

běžné činnosti v životě lidí; 

předmět denní potřeby a pro 

zábavu práce, zaměstnání; 

volný čas, jeho využití 

Čj  

Vv  

Tv  

Hv 

 

OSV 7 

OSV 6 

OSV 1  

LIDÉ A ČAS 

 určuje čas podle hodin 

 poznává a prakticky využívá základní 

časové jednotky (hodina, minuta, 

sekunda) 

 používá kalendář v souvislosti 

s ročními obdobími 

 určuje měsíce, týdny, dny 

Orientace v čase a časový řád 

– určování času pomocí hodin; 

určování dne a stanovení data, 

používání kalendáře; režim 

dne; roční období 

M  

Vv 

Čj  

OSV 1 

OSV 3  

OSV 4 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 rozliší nejznámější rostliny ze svého 

okolí 

 pozná a pojmenuje plody běžných 

druhů ovoce a zeleniny 

 pojmenuje některá volně žijící, 

domácí a hospodářská zvířata 

 rozliší rozmanitost života 

v jednotlivých ročních obdobích  

 uvede příklady výskytu rostlin a 

živočichů v určitém prostředí  

 dokáže se ohleduplně chovat 

k přírodě a ochraňovat ji 

 Rostliny, houby, živočichové 

–  známé a snadno dostupné 

druhy rostlin a hub; základní 

skupiny živočichů a jejich 

poznávání 

 Rovnováha v přírodě – 

přírodní společenstva 

Čj  

Vv  

Hv  

Tv  

 

OSV 1  

EV 1 

EV 2 

EV 3  

            

EV 4  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 určí a pojmenuje základní části Lidské tělo – stavba lidského 

těla; změny lidského těla 

Tv  

Vv  

OSV 1 

OSV 2 
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lidského těla 

 orientuje se ve změnách lidského těla 

v průběhu života 

 zvládá a uplatňuje základní návyky 

osobní hygieny 

 rozpozná některé obvyklé příznaky 

běžných nemocí 

v průběhu života 

Péče o zdraví, zdravá výživa 

– zdraví a nemoc; vliv 

stravování na zdraví; osobní 

hygiena; pitný režim; úrazová 

zábrana 

Čj  

 

OSV 4 

 orientuje se mezi zdravou a méně 

zdravou stravou, dodržuje pitný režim 

 ovládá základní pravidla silničního 

provozu z pohledu chodce 

 rozeznává nebezpečná místa ve svém 

okolí 

 uplatňuje způsoby bezpečného 

chování  

 rozpozná, na koho se obrátit v situaci 

osobního ohrožení 

 reaguje odpovídajícím způsobem na 

pokyny dospělého při mimořádných 

situacích 

 

Osobní bezpečí – bezpečné 

chování v různém prostředí; 

krizové situace; přivolání 

pomoci v situaci osobního nebo 

cizího ohrožení; bezpečné 

chování v silničním provozu 

Situace hromadného 

ohrožení 

Hv 

 

OSV 1 

OSV 8 

MV 2 

OSV 7 

 určí a pojmenuje základní části 

lidského těla 

 zvládá a uplatňuje základní návyky 

osobní hygieny 

 rozpozná některé obvyklé příznaky 

běžných nemocí 

 zná základy správné životosprávy – 

výživa, spánek, odpočinek, pitný 

režim apod. 

 zná názvy běžných onemocnění 

 určí vhodná místa pro hru  a trávení 

volného času 

 zhodnotí vhodnost míst pro hru a 

trávení volného času, uvede možná 

nebezpečí I způsoby, jak jim čelit 

 rozpozná, nakoho se obrátit v situaci 

osobního ohrožení 

 reaguje odpovídajícím způsobem na 

pokyny dospělého při mimořádných 

situacích 

 v modelových situacích ohrožení 

bezpečí ( neznámá místa, setkání s 

neznámými lidmi,kontakt se zvířaty) 

označí možná nebezpečí a diskutuje o 

účinných způsobech ochrany 

 ví, kdy použít čísla tísňového volání -

112, 150, 155, 158 

Lidské tělo – stavba lidského 

těla, změny v těle v průběhu  

života. 

Péče o zdraví, zdravá výživa – 

zdraví, nemoc, vliv stravování 

na zdraví, osobní hygiena, 

pitný režim, předcházení 

úrazům. 

 

 

 

 

 

Osobní bezpečí – bezpečné 

chování v různém prostředí, 

krizové situace, přivolání 

pomoci v situaci osobního nebo 

cizího ohrožení. 

Čísla tísňového volání. 

Situace hromadného ohrožení. 

Mimořádné události, běžná 

rizika, požáry –postup v 

případě ohrožení. 

Čj  

Vv  

Tv  

 

OSV 1,2,3,4,  

8,9,10,11 

MV 2 

EV 2 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

 rozliší různé dopravní prostředky 

 dodržuje správné dopravní návyky 

chodce, pozná významné dopravní 

značky 

 zná telefonní čísla na přivolání 

pomoci 

 uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a 

chování v silničním provozu při cestě 

do školya ze školy, charakterizuje 

nebezpečná místa 

Zásady bezpečného chování na 

veřejných komunikacích, 

(pravidla pro chodce). 

Dopravní značky. 

Krizové situace – vhodná a 

nevhodná místa pro hru. 

Čj  

Vv  

Tv   

Pč 

OSV 1,2,3,4, 

6,7,8,10 

VDO 1 

VEGS 1,2, 

MV 2 

EV 3,4 
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 uvede základní ochranné prvky v 

silničním dopravě v roli chodce, 

cíleně je používá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a jeho svět Prvouka 3 hodiny 3. 

 

 

Očekávané výstupy Učivo – 

obsah 

Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 bezpečně se orientuje v místě svého 

bydliště 

 označí v jednoduchém plánu místo 

svého bydliště a školy, cestu na 

určené místo 

 rozpozná možná nebezpečí 

v nejbližším okolí 

 pojmenuje nejdůležitější části a místa 

města a umístění významných budov 

a objektů 

 

Domov – domov, bydlení; 

orientace v místě bydliště a 

v nejbližším okolí 

Město, kde žiji – název obce, 

její části; poloha obce v krajině; 

orientační body; význačné 

budovy, objekty, zajímavá 

místa; dopravní síť 

Místní krajina – zvláštnosti 

Čj  

Vv  

Tv  

 

OSV 1 

MkV 2 

VDO 2 

OSV 5 

EV 3 
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 rozliší, do kterého kraje ČR patří jeho 

bydliště 

 pozoruje a popíše změny v nejbližším 

okolí, městě 

 posuzuje okolní krajinu, vyjádří 

různými způsoby její krásu a 

rozmanitost 

 popíše jednoduše přírodní a lidmi 

vytvořené objekty pozorované 

v krajině 

 vyhledá v místní krajině hlavní 

zeměpisné a přírodní dominanty, 

uvede jejich názvy 

 rozpozná a respektuje nebezpečí 

osamoceného pohybu v krajině 

(srázy, vodní toky, hustý porost, 

proměnlivost, počasí) 

 orientuje se na vlastivědné mapě ČR 

a zná státy, se kterými ČR sousedí  

 rozlišuje některé státní symboly naší 

vlasti a vhodně se chová v situacích 

spojených s jejich používáním  

místí krajiny a příslušnost 

k větším územním celkům 

(Čechy, Morava, Slezsko) 

Okolní krajina – typy krajiny; 

vliv krajiny na život lidí; 

působení člověka na utváření 

krajiny a životního prostředí; 

názvy místních lokalit; voda 

v krajině; určování hlavních 

světových stran; jevy v přírodě, 

orientační body; ochrana 

životního prostředí; různé druhy 

plánů map 

Naše vlast – orientace na 

vlastivědné mapě; sousední 

státy; symboly 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 rozlišuje základní i širší příbuzenské 

vztahy 

 rozlišuje role rodinných příslušníků a 

vztahy mezi nimi 

 pojmenuje některé problémy dítěte, 

které žije jen s jedním z rodičů 

 posoudí význam a potřebu některých 

povolání a pracovních činností 

 usiluje o dobré vztahy ve třídě 

 nevyvyšuje se nad ostatní, 

neprosazuje své potřeby silou 

 rozpozná odlišnost lidí z hlediska 

vnějšího vzhledu 

 respektuje odlišné názory a zájmy 

jiných 

 rozliší nevhodné chování, vyjádří svůj 

názor 

 na příkladech rozliší základní práva 

lidí (dítěte) 

 pojmenuje některé kulturní instituce 

ve svém okolí a rozliší, jaké druhy 

činností nabízejí 

 porovná přírodninu a lidský výtvor 

 odlišuje výrobky průmyslu a 

zemědělské produkce 

 posoudí význam některých běžně 

používaných přístrojů 

 komunikuje pomocí telefonu 

 rozlišuje a využívá nejvhodnější 

způsoby odpočinku 

Rodina – postavení jedince 

v rodině; role členů rodiny; širší 

okruh příbuzenských vztahů 

v rodině; život a funkce rodiny; 

rodinné prostředí; práce fyzická 

a duševní, zaměstnání 

Soužití lidí – mezilidské vztahy 

a komunikace; zásady 

opatrnosti, vstřícnosti, úcty, 

slušnosti a ohleduplnosti; lidská 

solidarita 

Chování lidí – kladné a záporné 

vlastnosti lidí; pravidla slušného 

chování; národnostní menšina, 

cizinec 

Právo a spravedlnost – 

základní lidská práva, práva 

dítěte 

Kultura – podoby a projevy 

kultury; kulturní instituce 

Věci a činnosti kolem nás – 

lidská činnost a tvořivost; 

přírodniny a lidské výtvory; 

hospodářský život; technika a 

informační technika 

 

Čj  

Dv 

OSV 7 

MkV 2 

VDO 2 

OSV 6 

LIDÉ A ČAS 

 poznává a prakticky využívá základní 

časové jednotky (hodina, minuta, 

sekunda) 

 orientuje se  v čase, rozlišuje mezi 

Orientace v čase a časový řád 

– dějiny jako časový sled 

událostí, generace 

Současnost a minulost 

v našem životě – proměny 

 Čj  

Dv 

Vv 

Hv  

OSV 3 

OSV 4 
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dějem v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

 porovnává minulost a současnost – 

předměty denní potřeby, soužití, 

zvyky, tradice 

 pojmenuje některé významné rodáky 

a předky, kulturní nebo historické 

památky, významné události spjaté 

s místem, v němž žije 

 uvede některé báje a pověsti 

vztahující se k místní lokalitě 

způsobu života, bydlení, 

předmětů denní potřeby; průběh 

lidského života 

Regionální památky – doklady 

minulosti (lidové zvyky, tradice, 

památky); svědectví práce 

našich předků, významní 

rodáci; péče o památky 

Báj, mýty, pověsti – minulost 

kraje a předků; domov, vlast, 

rodný kraj 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 vysvětlí základní rozdíl mezi živou a 

neživou přírodninou 

 rozliší nejznámější rostliny ze svého 

okolí a určí je podle některých částí 

 pozná nejznámější jedlé a jedovaté 

houby 

 vysvětlí základní rozdíl mezi výživou 

rostlin a živočichů 

 pojmenuje některá volně žijící a 

domácí zvířata 

 určí některé typické znaky 

nejznámějších živočichů ze svého 

okolí 

 uvede příklady výskytu organismů 

v určitém prostředí  

Rostliny, houby, živočichové – 

známé a snadno dostupné 

druhy; znaky života, životní 

potřeby a projevy, průběh a 

způsob života, výživa, stavba 

těla u některých nejznámějších 

druhů; význam v přírodě a pro 

člověka 

Rovnováha v přírodě – 

přírodní společenstva 

Čj  

Vv  

Pč  

Hv  

Tv 

EV 2 

EV 3 

EV 4 

 pozoruje a rozliší rozmanitost života 

v jednotlivých ročních obdobích a 

pozorované jevy popíše, porovná 

 vytvoří kalendář přírody 

 vypěstuje samostatně nenáročnou 

rostlinku 

 dokáže se ohleduplně chovat 

k přírodě a ochraňovat ji 

 vyjádří některá možná ohrožení 

přírody současným rozvojem 

civilizace 

 provede jednoduchý pokus u skupiny 

známých látek 

 určí společné a rozdílné vlastnosti 

známých látek 

 změří základní veličiny pomocí 

jednoduchých nástrojů a přístrojů 

 vysvětlí význam vody a vzduchu pro 

život člověka 

 rozpozná a pojmenuje různá 

skupenství vody v přírodě 

 vysvětlí význam půdy pro živé 

organismy 

 pozná běžné zástupce hornin a 

nerostů 

 posoudí Slunce jako zdroj světla, 

tepla, života, zdraví 

Ohleduplné chování 

k přírodě, ochrana přírody – 

odpovědnost lidí; ochrana a 

tvorba životního prostředí; 

ochrana rostlin a živočichů; 

likvidace odpadů; živelné 

pohromy, ekologické katastrofy 

Látky a jejich vlastnosti – 

třídění látek (přírodniny, 

suroviny, lidské výtvory, 

odpady); změny látek a 

skupenství; vlastnosti látek; 

porovnávání látek a měření 

základních veličin s praktickým 

užíváním základních jednotek 

Voda a vzduch – výskyt, 

vlastnosti a formy vody; oběh 

vody v přírodě; vlastnosti, 

složení a proudění vzduchu; 

jejich význam pro život 

Nerosty a horniny, půda – 

horniny a nerosty; vznik, 

složení a význam půdy 

Vesmír a Země – význam 

Slunce pro živé organismy; den 

a noc 

  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 určí a pojmenuje základní části 

lidského těla, orientuje se v jejich 

funkci 

 orientuje se v roli muže a ženy při 

Lidské tělo – základní stavba a 

funkce; pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou; změny 

lidského těla v průběhu života; 

Čj 

Vv  

Dv 

OSV 2 



 73 

početí a narození dítěte životní potřeby a projevy; vývoj 

jedince 

 zvládá a uplatňuje základní návyky 

osobní hygieny 

 projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví 

 ošetří drobná poranění 

 odmítne komunikaci, která mu je 

nepříjemná 

 orientuje se v základních způsobech 

vzájemného vyjadřování lásky 

v rodině, mezi kamarády 

 pojmenuje některá zdravotní rizika 

spojená s užíváním návykových látek  

 uplatňuje způsoby bezpečného 

chování tak, aby neohrožoval zdraví 

své a zdraví jiných  

 rozezná nebezpečná místa ve svém 

okolí 

 chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci 

 v případě potřeby požádá o pomoc 

pro sebe i pro jiné dítě  

 dodržuje základní pravidla účastníků 

silničního provozu 

 reaguje odpovídajícím způsobem na 

pokyny dospělých při mimořádných 

událostech  

Péče o zdraví, zdravá výživa – 

zdraví a nemoc; osobní a 

duševní hygiena; úrazová 

zábrana, drobné úrazy a 

poranění; pitný režim, vliv 

stravování na zdraví 

 

Základy sexuální výchovy – 

základy lidské reprodukce; 

máme se rádi (kamarádství, 

přátelství, láska, způsoby 

vyjadřování lásky v rodině, 

mezi dospělými) 

Návykové látky – odmítání 

návykových látek; hrací 

automaty a počítače 

Osobní bezpečí – bezpečné 

chování v rizikovém prostředí; 

bezpečné chování v silničním 

provozu v roli chodce; krizové 

situace (šikana, týrání, sexuální 

zneužívání, atd.); brutalita a jiné 

formy násilí v médiích; 

přivolání pomoci v situaci 

osobního nebo cizího ohrožení; 

linky důvěry 

Situace hromadného ohrožení 

 OSV 2 

OSV 11 

VDO 2 

OSV 7 

OSV 8 

 určí a pojmenuje základní části 

lidského těla, orientuje se v jejich 

funkci 

 orientuje se v roli muže a ženy při 

početí a narození dítěte 

 zvládá a uplatňuje základní návyky 

osobní hygieny 

 projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví 

 ošetří drobná poranění 

 odmítne komunikaci, která je mu 

nepříjemná 

 orientuje se v základních způsobech 

vzájemného vyjadřování lásky v 

rodině, mezi kamarády 

 pojmenuje některá zdravotní rizika 

spojená s užíváním  návykových  

látek 

 uplatňuje způsoby bezpečného 

chování  tak, aby neohrožoval zdraví 

své a jiných 

 chová se obezřetně při setkání s 

neznámými lidmi 

 v případě potřeby požádá o pomoc  

pro sebe i pro jiné dítě, zná telefonní 

čísla na přivolání pomoci 

 dodržuje základní pravidla účastníků 

silničního provozu 

 v modelové situaci použije správný 

způsob komunikace s operatory 

 Lidské tělo – základní stavba a       

funkce,   pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou; změny lidského 

těla v průběhu života, životní 

potřeby a projevy, vývoj jedince. 

 

 Péče o zdraví, správná výživa – 

zdraví, nemoc; denní režim, 

osobní a duševní hygiene; 

úrazová prevence, drobné úrazy 

a poranění. 

 Pitný režim, vliv stravování na 

zdraví – výběr a skladba potravi, 

uchování potravin. 

 

 Základy sexuální výchovy-       

základy lidské reprodukce máme 

se rádi(kamarádství, přátelství, 

láska, způsoby vyjadřování 

lásky v rodině, mezi dospělými) 

 

Návykové látky a zdraví – 

odmítání návykových látek, 

hrací automaty, počítače 

 

 Osobní bezpečí – bezpečné 

chování v rizikovém prostředí, 

bezpečné chování v silničním 

provozu v roli chodce; krizové 

situace (šikana, týrání, sexuální 

zneužívání aj.), brutalita a jiné 

Čj  

Vv  

Tv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 1,2,3,4,  

8,9,10,11 

MV 2 

EV 2 

MeV 1 
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tísňové linky 

 dokáže použít krizovou linku a 

nezneužívá ji 

 charakterizuje na příkladech rozdíly 

drobným, závažným  a život 

ohrožujícím poraněním 

 reaguje odpovídajícím způsobem  na 

pokyny dospělých při mimořádných 

událostech 

 v modelových situacích ohrožení 

bezpečí označí možná nebezpečí  a 

diskutuje o účinných způsobech 

ochrany 

 rozezná nebezpečná místa ve svém 

okolí, zhodnotí vhodnost místa pro 

hru a trávení volného času a volí 

odpovídající způsoby 

ochrany(jednání, organizace, 

pomůcky) tak, aby neohrozil zdraví a 

bezpečí své ani ostatních 

formy násilí v médiích, přivolání 

pomoci v situaci osobního nebo 

cizího ohrožení, linka důvěry. 

 

Přivolání pomoci v případě 

ohrožení fyzického a duševního 

zdraví – služby odbborné 

pomoci, čísla tísňového volání. 

 

 Mimořádné události, běžná 

rizika, požáry – postup v případě 

ohrožení, integrovaný záchranný 

system. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

 chová se bezpečně v dopravním 

provozu, pozná významné dopravní 

značky 

 rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná místa 

pro hru a trávení volného času 

 uplatňuje základní pravidla 

bezpečnéhochování účastníka 

silničního provozu, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své ani ostatních 

 uvede základní ochranné prvky v 

silniční dopravě v roli chodce a 

cyklisty, cíleně je používá 

 charakterizuje bezpečné a ohleduplné  

jednání v prostředcích hromadné 

přepravy a při akcích školy je 

uplatňuje 

Pravidla správného chování na 

veřejných komunikacích 

(pravidla pro chodce), dopravní 

značky, chování ve veřejných 

dopravních prostředcích, zásady 

peovence dopravních nehod. 

Osobní bezpečí, krizové 

situace- vhodná a nevhodná 

místa pro hru, bezpečné chování 

v silničním provozu, 

předcházení rizikovým situacím 

v dopravě a v dopravních 

prostředcích 

( bezpečnostní prvky). 

Čj  

Vv  

Tv   

Pč 

OSV 1,2,3,4, 

6,7,8,10,11 

VDO 2 

MV 2 

EV 3,4 
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Přírodověda  - 4. ročník 

 

Charakteristika předmětu Přírodověda: 

Výuka přírodovědy navazuje na učivo prvouky a dále ho prohlubuje. Charakter výuky je 

činnostní, žáci provádějí pokusy a sledují přírodní děje. Při těchto činnostech se učí 

spolupracovat, organizovat práci a přijímat zodpovědnost za plnění úkolů. 

Učivo přírodovědy se prolíná s učivem, českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy, 

hudební výchovy a pracovních činností. Této skutečnosti využíváme při realizaci 

krátkodobých projektů. 

Cílem rozvoje osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, apostojů týkajících se přírody 

a společnosti. Časová plan sestavuje učitel sám, využívá možností projektů a okolní přírody. 

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a 

zaznamenávat je. Provádějí jednoduché záznamy, nákresy, zápisy do tabulek ap. 

Poznávají velkou rozmanitost živé a neživé přírod. Na základě praktického pozorování okolní 

krajiny se učí hledat informace o proměnách přírody, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, 

hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a 

trvale udržitelnému rozvoji. 

Dále poznávají člověka jako živou bytost, která má své biologické, fyziologické a duševní 

potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a co pro člověka vhodné či nevhodné. Získávají 

základní poučení o zdraví a nemocech, o bezpečném chování v různých životních situacích. 

Uvědomují si svoji zodpovědnost za své zdraví a zdraví jiných lidí. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a jeho svět Přírodověda 2 hodiny 4. 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmětové 

vztahy 

 Průřezová 

témata 

ŽIVÁ PŘÍRODA 

 vymezí součásti živé přírody 

 stanoví základní podmínky života 

živých organismů 

Sluneční záření 

voda, vzduch, živiny. 

  

ROZMANITOST PŘÍRODY 

     

 uvede přírodní jevy a jiné situace, 

které mohou ohrozit lidské zdraví a 

životy, vymezí ( popř. vybere 

z příkladů) vhodný způsob ochrany. 

 v modelových situacích prokáže 

schopnost vhodně reagovat na 

pokyny dospělých a jednat v souladu 

s pravidly ochrany 

 rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná místa 

pro hru a trávení volného času 

 rozpozná život ohrožující zranění, 

ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc 

Specifické přírodní jevy, rizika 

v přírodě – rizika spojená 

s ročními obdobími a sezónními 

činnostmi. 

 

Mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy a ochrana před 

nimi. 

První pomoc. 

Tv 

 

Čj 

 OSV 8,9,10 

 

EV 1,2,3,4 

ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ V LESE 

 popíše význam lesa pro život 

 roztřídí nejznámější jehličnaté a 

listnaté stromy, jmenuje byliny 

rostoucí v lese 

 rozpozná zástupce nejznámějších 

skupin živočichů a určí je podle 

typických znaků, způsobu života a 

potravy 

 

Stromy jehličnaté, listnaté, lesní 

porost. 

 

Savci, plazi, obojživelníci, 

hmyz. 

Čj 

Vv  

Pč 

M 

It 

EV 5 

ŽIVOČICHOVÉ A ROSTLINY U LIDSKÝCH OBYDLÍ 

 vyhledá v atlase zvířat hospodářská 

a domácí zvířata 

 vysvětlí význam chovu některých 

zvířat pro člověka 

 popíše zásady péče o domácí zvířata 

 v atlase rostlin vyhledá rostliny, 

které pěstují lidé v okolí svého 

obydlí a popíše péči o tyto rostliny a 

jejich užitek pro člověka 

Hospodářská a domácí zvířata. Čj 

It 

EV 5 

NA POLI 

 uvede příklady praktického využití 

hospodářsky významných rostlin 

 vyhledá a popíše živočichy žijící na 

poli 

 objasní pojem ekologické 

hospodářství 

Polní plodiny, plevel, křoviny. 

Živočichové volně žijící na 

poli. 

Pč  

Čj 

EV 5 

NA LOUCE 

 zdůvodní zakládání luk 

 jmenuje nejdůležitější luční rostliny 

a vyhledá je v atlase rostlin 

 vyhledá živočichy žijící na louce a 

popíše jejich způsob života 

Trávy, luční květiny. 

Živočichové žijící na louce. 

 

herbář 

EV 2 
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U VODY 

 rozliší pojmy řeka a potok, rybník a 

jezero, objasní význam rybníku 

 podle atlasu rostlin vyhledá a popíše 

základní rostliny rostoucí u vody 

 podle atlasu živočichů popíše 

živočichy žijící ve vodě i u vody  

Živočichové žijící u vody. 

Rostliny ve vodě a jejím okolí. 

Vl 

Čj 

It 

EV 2 

VLASTNOSTI LÁTEK – MĚŘENÍ 

 změří hmotnost tělesa na váhách v g 

a kg, měří objem odměrným válcem 

v ml a l, čas hodinkami a stopkami, 

teplotu teploměrem v °C, délku a 

šířku v cm a m 

Délka a šířka, čas, hmotnost, 

objem, teplota. 

M 

Tv 

It 

OSV 1 

MAGNETICKÁ SÍLA 

 póly magnetu 

 vymezí pojem magnetická síla 

 předvede pomocí magnetů 

magnetickou přitažlivost 

 objasní princip kompasu a předvede 

v praxi jeho použit 

Póly magnetu, kompas. Čj 

It 

OSV 1 

VLASTNOSTI VODY A VZDUCHU 

 rozpozná jednotlivá skupenství vody 

 popíše koloběh vody v přírodě 

 stanoví základní složky vzduchu a 

zdůvodní jejich význam pro život 

 Čj 

Pč 

EV 2 

EV3 

VLATSNOSTI HORNIN, NEROSTŮ A PŮDY 

 objasní rozdíl mezi horninami a 

nerosty 

 určí vybrané horniny a nerosty 

 popíše příčiny zvětrávání, vznik 

půdy 

 Pč 

Vv 

EV 2 

 

SLUNCE A ZEMĚ 

 vysvětlí význam Slunce pro život na 

Zemi 

 popíše postavení Země ve Vesmíru 

 uvede důsledky pohybu Země kolem 

své osy a kolem Slunce na život a 

jeho rytmus 

Střídání dne a noci. Pč  

Čj 

It 

EV 2 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 popíše základní hygienické návyky a 

důležitost jejich dodržování pro 

zdraví člověka 

 posoudí jaké oblečení je vhodné pro 

jednotlivá roční období 

 sestaví svůj režim dne podle zásad 

zdravého způsobu života 

 uvede příklady stresových situací, 

navrhne, jak stresu čelit a předcházet 

Ochrana zdraví, osobní 

hygiena, odívání. 

Režim dne, duševní hygiena. 

Vv  

It 

OSV 1 

VÝŽIVA A ZDRAVÍ 

 sestaví jídelníček podle zásad 

správné výživy 

 Pč  

It 

 

EKOLOGIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 objasní důvody ochrany životního 

prostředí a na modelových situacích 

předvede svoje možnost přispění 

Ekologie, životní prostředí. M   

 na modelových příkladech předvede 

osvojené jednoduché způsoby 

Základy rodinné výchovy. 

Prevence osobního ohrožení a 

Čj   
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odmítání návykových látek 

 posoudí negativní vliv kouření, 

alkoholu, drog, násilí, hracích 

automatů atp. 

 uvede, jak bude postupovat 

v krizových situacích (šikana, týrání, 

zneužívání, přírodní a ekologické 

katastrofy atp.) 

zneužívání návykových látek. 

 

 

 

 

Vlastivěda  4. Ročník 

 

 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět zahrnuje učivo zeměpisné a historické. Zeměpisné učivo navazuje na 

poznatky prvouky. Od pozorování nebližšího okolí bydliště a školy žáci přecházejí k 

zeměpisnému učivo o kraji, České republice a jejím začlenění do Evropy. Součástí je práce s 

mapu a plánky. 

Historická část zahrnuje poznatky o významných etapách našich národních dějin, kulturním 

dědictví a významných osobnostech našich dějin. Žáci se v tomto věku teprve učí chápat 

minulost a je třeba u nich vytvářet představy o minulosti pomocí konkrétních znázornění  

( schémata, obrázky, filmy, návštěvy muzeí apod.). Vyučování vlastivědy úzce souvisí s 

výukou čtení, výtvarné výchovy, hudební výchovy a praktických činností). Velký význam pro 

chápání dějin mají prožitky žáků a jejich vlastní zkušenost. 

 

 

 

 
VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a jeho svět Vlastivěda 1 hodina 4. 

 

 
Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmět

ové vztahy 

 Průřezová 

témata 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 charakterizuje státoprávní uspořádání 

ČR 

 rozliší, které orgány státní moci se 

podílejí na řízení státu, na správě 

obce, v níž žije a některé jejich 

zástupce 

 rozlišuje symboly našeho státu, 

objasní jejich význam a způsoby 

jejich používání 

 vysvětlí pojmy vlast, vlastenectví 

 určuje hlavní světové strany s pomocí 

kompasu, buzoly a přírodních jevů 

 zorientuje turistickou mapu, plán, 

rozumí jejich obsahu, grafice a 

vysvětlivkám 

 orientuje se na mapě ČR, popíše 

polohu místní krajiny 

 předvede dovednost práce s mapou 

 vyhledá na mapě hlavní vodní toky, 

pohoří a nížiny ČR 

 

Naše vlast – základy státního 

zřízení a politický systém ČR, 

státní správa a samospráva, 

státní symboly, volby. 

 

 

Okolní krajina – pozorování a 

popis krajiny v terénu, čtení 

z plánu a turistické mapy, 

orientační body a linie, světové 

strany. 

 

Mapy obecné a zeměpisné – 

obsah, grafika, vysvětlivky. 

 

Regiony ČR – zeměpisná 

poloha, rozloha, členitost a 

přírodní poměry v ČR, průmysl, 

zemědělství, surovinné zdroje. 

 

Vv  

 

Hv  

 

Př 

 

Čj 

 

M  

 

OSV 1 

VDO 2 

EGS 3 
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 vyhledá hlavní města jednotlivých 

krajů ČR  

 porovná rozlohu a polohu ČR 

v Evropě vzhledem k sousedním 

státům 

 orientuje se v přehledném terénu 

podle turistické mapy a buzoly 

 seznámí se s některými významnými 

místy a městy v regionu, informuje 

ostatní o zajímavostech z okolí 

 určí polohu hl. města Prahy a 

vybraných měst ČR  

LIDÉ KOLEM NÁS 

 charakterizuje rozdělení rolí v rodině 

a pojmenuje základní povinnosti 

členů rodiny 

 různými způsoby vyjádří základní 

mezilidské vztahy v rodině 

 rozlišuje mezi osobními a 

neosobními vztahy 

 posoudí názor jiných lidí a vhodně na 

něj reaguje, dokáže se podřídit 

kompromisu případně ustoupit 

 rozliší nutnost pomáhat (lidem 

starým, slabším, handicapovaným,…)  

 usiluje o řešení sporů nenásilným 

způsobem, respektuje odlišné názory 

a zájmy jiných 

 uplatňuje základní pravidla slušného 

chování 

 posoudí některá opatření a činnosti ve 

škole, která jsou příkladem 

demokratického řízení a rozhodování 

 vhodně uplatňuje svá vlastní práva a 

přitom nepoškozuje práva jiných 

 rozliší jednání, které ohrožuje práva 

druhých nebo protiprávní a upozorní 

na ně 

 využívá své vlastní zkušenosti a 

vědomosti pro poznávání jiných 

národů 

 vyjmenuje menšiny žijící v naší vlasti 

 poznává a toleruje odlišnosti jiných 

národnostních, etnických a 

náboženských skupin 

Soužití lidí – mezilidské vztahy, 

komunikace, zájmové spolky, 

politické strany, národnostní 

menšiny, etnické a náboženské 

skupiny. 

 

Chování lidí – vlastnosti lidí, 

pravidla slušnosti, principy 

demokracie. 

 

Právo a spravedlnost – 

základní lidská práva a práva 

dítěte, práva a povinnosti žáků 

školy, protiprávní jednání, 

právní ochrana občanů a 

majetku. 

 

Práce ve 

skupinách 

 

 

Dv  

OSV 1 

VDO 2 

EGS 3 

MKV 4 

     

 používá peníze  v běžných situacích, 

odhadne a zkontroluje cenu nákupu a 

vrácené peníze 

 vysvětlí, proč spořit 

 porovná svá přání atužby se svými 

finančními možnostmi  

      Problematika peněz, osobí         

nakládání s financemi,  

      forma peněz, způsoby placení. 

 

Možnosti nákupů( na výletě, 

v modelové situaci, při hře). 

 

 

Vv  

 

Hv  

 

Př 

 

Čj 

 

M  

 

OSV 

3,4,6,7,8,9, 

10,11 

 

MV 2 

 

MeV 1 

LIDÉ A ČAS 

 orientuje se na časové přímce Orientace v čase a časový řád  OSV 1 
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 rozpozná základní druhy historických 

pramenů (hmotné, písemné, ústní) a 

způsoby jejich získávání 

 pojmenuje některé prameny, kde se 

může o historii země (regionu) 

dovědět a využívá je 

 chápe význam ochrany kulturního a 

historického dědictví 

 získá informace o některých 

osobnostech a jejich činnostech, 

kterými obohatili naši kulturu 

 porovná rozdíly ve způsobu bydlení a 

života rodiny a společnosti – dnes a 

dříve 

 uvede některé báje a pověsti 

vztahující se k historii naší země 

 vysvětlí historické důvody státních 

svátků a významných dnů 

– dějiny jako časový sled 

událostí, letopočet, časová 

přímka. 

 

Současnost a minulost 

v našem životě – nejstarší 

dějiny naší země (do konce 

18.století), státní svátky a 

významné dny. 

 

Báje mýty a pověsti – pověsti a 

báje jako prostředek k probuzení 

zájmu o dějiny národa, 

historické prameny a různé 

způsoby poznávání minulosti. 

Čj  

Dv 

 

VDO 2 

MKV 4 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

 řeší situaci v silničním provozu 

 zná význam dopravních značek a řídí 

se jimi 

 zvládne teoretické poznatky převést 

do praxe – bezpečná jízda na kole 

 uplatňuje účelné způsoby chování 

v dopravní situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvvodí odpovídající 

závěry(chodec, cyklista) 

 uvede základní ochranné prvky 

v silniční dopravě v roli chodce  a 

cyklisty, cíleně je používá 

 chová se bezpečně a ohleduplně 

v prostředcích hromadné přepravy a 

při akcích školy 

 vyhodnotí nebezpečná místa 

v silničním provozu a v hromadné 

dopravě v obci a určuje vhodný 

způsob bezpečného chování 

Dopravní výchova 

Cyklista – chování v silničním 

provozu, průkaz cyklisty, 

praktická výuka, test a jízdy na 

DDH.. 

 

Pravidla silničního provozu, 

dopravní značky, bezpečné 

chování v silničním provozu v 

roli chodce a cyklisty, krizové 

situace; předcházení rizikovým 

situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích 

Čj 

 

Tv 

OSV 1,2,3,4 

6,7,8,10,11 

 

VDO 2 

 

EV 3,4 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

 
Vzdělávací oblast se realizuje v 1.- 4. ročníku ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: 

hudební výchova a výtvarná výchova. 

Výchovně vzdělávací cíle: 

 

- naučit žáky čistě a výrazně zpívat lidové i umělé dětské písně v hlasovém rozsahu přiměřeném 

žákům mladšího školního věku 

- nacvičit správné dýchání a tvoření tónů 

- rozvíjet hudební sluch a paměť na melodii a slova 

- naučit rozlišovat a udržovat určitý rytmus 

 - rozvíjet hudebnost poslechem lidových,populárních písní i vážné hudby a vést žáky 

k zájmu o hudbu 

- dbát o rozvoj talentovaných žáků 

- probouzet u žáků zájem o vlastní pěvecké a hudební aktivity 

- chápání hudby jako specifického druhu poznání a komunikace mezi lidmi 

- chápání umění a hudby jako součásti lidského života  a jejího významu k obohacení 

emocionálního života 

- chápání hudby jako způsobu  vyjadřování osobních prožitků a postojů 

- poznávat základní hudební teorii 

- rozvíjet hudebně pohybové dovednosti žáků ( lidové tance, improvizace) 

- rozlišovat nejčastěji užívané hudební nástroje podle vzhledu I zvuku 

- chování na koncertech, v divadle, při slavnostním vystoupení 

 

Charakteristika předmětu: 

 

V počáteční etapě základního vzdělávání  je cílem výuky hudební výchovy vzbudit zájem 

žáka o setkávání s hudbou a  rozvíjet elementární hudební dovednosti prostřednictvím 

pěveckých, rytmických, poslechových, instrumentálních a pohybových činností. Základem 

výuky hudební výchovy je činnost, tvořivý proces a hra. Zpěv doprovázíme rytmickými 

nástroji k tomu určenými i vlastnoručně vyrobenými, hrou na různé předměty (lžičky,vařečky 

aj.). S hudbou se žáci setkávají na výchovných koncertech, při divadelních představeních. 

 

Výuka v předmětu hudební výchova je vedena s ohledem na vrozené hudební vlohy žáků 

v těchto oblastech: 

- rozvoj hudebního sluchu 

- rozvoj hudebního a emocionálního cítění 

- objevování souvislosti mezi slovním a hudebním rytmem a pohybovým vyjádřením(pohyb 

jako prostředek pro rozvoj hudebních činností) 

- práce s hudebně nerozvinutými žáky 

- práce s hudebně nadanými žáky 

- vytváření a upevňování základních pěveckých návyků 

Výuka hudební výchovy úzce prolíná s výukou ČJ ( poezie), výtvarnou výchovou, přírodovědou   

a tělesnou výchovou. 

 

Výuka zahrnuje tyto oblasti: 

- vokální činnosti 

- instrumentální činnosti 

- hudebně pohybové činnosti 

- poslechové činnost 
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1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

 

Výuka hudební výchovy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Umění a kultura 

přispívá k utváření a rozvoji klíčových kompetencí takto: 

 

Kompetence k učení: 

Žák poznává smysl a cíl učení, vytváří si pozitivní vztah u učení tím, že učitel žáka seznamuji 

se základními návyky a dovednostmi v jednotlivých oblastech hudebních činností (hlasové, 

rytmické, instrumentální, poslechové, pohybové). 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák se nenechává odradit počátečním neúspěchem, za pomoci učitele se snaží najít příčiny 

neúspěchu a pracuje na jejich odstranění. 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák se učí dialogu se spolužáky, s učitelem,učí se rozumět komunikačním prostředkům hudby 

a užívat je (notová osnova, noty, hudba jako osobní sdělení, jako poselství pro druhé). 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák si začíná uvědomovat osobní zodpovědnost v rámci kolektivu, aktivně se zapojuje do 

společných činností.Vyučující k tomu přispívá vhodným výběrem hudebně pohybových 

činností, soutěží, kvízů apod. 

 

Kompetence občanské: 

Žák si začíná uvědomovat své povinnosti a práva, začíná si vytvářet svůj osobní vztah 

k instituci, kterou je škola, obec prostřednictvím návštěv hudebních koncertů ZUŠ, 

divadelních představení, příprav veřejných vystoupení pro rodiče, děti v MŠ, pro starší 

spoluobčany. 

 

Kompetence pracovní: 

Žák si osvojuje základní hygienické návyky, pracovní návyky.hygienu práce s hlasem, 

správné dýchéní a držení těla. 

 

2:Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 
 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

OSV 1: Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a   

             soustředění; cvičení dovednosti zapamatování. 

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika(temperament, postoje, hodnoty) 

OSV 5: Kreativita a cvičení rozvoje základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských  

             vztazích. 

Sociální rozvoj 

OSV 6: Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve třídě/skupině. 

OSV 7: Mezilidské vztahy - empatie a pohled na svět očima druhého. 

OSV 8: Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Umění a kultura Hudební výchova 1 hodina 1. 

 
Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmět

ové vztahy 

Průřezová 

témata 

 seznamuje se se základními 

dechovými a pěveckými návyky a 

dovednostmi  

 dokáže vyjádřit jednoduchý rytmus 

pohybem 

Zvuk-tón, dechová cvičení, 

zpěv jednoduchých písní 

v rozsahu   c-a. 

 

Rytmizace textů lidové 

slovesnosti. 

 

Hra na tělo. 

Čj  

M  

OSV 1 

OSV 2 

OSV 8 

 dokáže opakovat jednoduchou 

melodii 

 zvládne intonaci v rozsahu pěti tónů 

 umí napodobit tleskáním jednoduchý 

rytmický celek  

 vnímá umění jako bohatství své země 

 využívá vlastních schopností při 

nácviku vystoupení 

 dokáže se správně chovat při návštěvě 

kulturní akce 

Klesavá a stoupavá melodie. 

 

Zpěv jednoduchých písní 

v návaznosti na MŠ . 

Čj 

Prv 

OSV 1 

OSV 8 

OSV 4 

 soustředěně poslouchá krátkou 

hudební ukázku a hodnotí ji 

Poslechové vnímání hudby.  OSV 1 

 ovládá jednoduché taneční kroky 

 účinně spolupracuje 

Mazurka. Tv  OSV 2 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Umění a kultura Hudební výchova 1 hodina 2. 

 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmět

ové vztahy 

Průřezová 

témata 

 prohlubuje hlasové, intonační a 

pěvecké návyky a dovednosti 

 dbá na hlasovou hygienu 

 rozpozná jednotlivé části písně 

 umí přečíst noty v notové osnově   

Opakování písní z 1. ročníku. 

 

Předehra, mezihra, dohra. 

 

Notová osnova, noty e-a 

v jednočárkované oktávě. 

Čj  

Dv  

OSV 1 

OSV 4 

OSV 8 

 

 dokáže samostatně zazpívat 

jednoduchou píseň s doprovodem 

 seznamuje se s jednoduchými 

doprovody písní 

 vnímá umění jako bohatství své země 

Koledy, písně se zimní 

tématikou. 

 

Orffovy nástroje. 

Prv  

PČ  

 

OSV 1 

OSV 8 

 rozšiřuje si svůj hlasový rozsah 

 zná základní hudební pojmy 

 podle sluchu pozná hudební nástroje 

Písně v rozsahu c1-c2. 

 

Rytmus, dynamika, melodie, 

metrum, takt, barva. 

 

Klavír, housle, flétna, kontrabas, 

clarinet.  

Tv 

Čj 

OSV 1 

OSV 4 

 rozpozná hudební žánry 

 pohybe, reaguje na změnu hudby 

 dokáže se správně chovat při 

návštěvě kulturní společenské akce 

Taneční, pochodová a 

slavnostní hudba, hymna. 

 

Návštěva koncertu, divadelního 

představení . 

Vv 

Tv  

Čj  

OSV 1 

OSV 2 

OSV 4 

OSV 7 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Umění a kultura Hudební výchova 1 hodina 3. 

 

 

Očekávané výstupy Učivo – obsah Mezipředmě-

tové vztahy 

Průřezová 

témata 

 využívá správné pěvecké návyky a 

dovednosti 

 dle svých dispozic intonuje 

jednoduchou píseň 

Zpěv lidových i umělých písní. 

 

Sólový zpěv. 

Zpěv hymny. 

Dv  

 

Prv – státní 

symboly. 

OSV 1  

OSV 4 

OSV 8 

               

 vnímá dvojhlasý zpěv 

 ve skupině zpívá dvojhlasně 

 

 

Jednoduché kánony, držený tón. 

 OSV 1 

OSV 8 

 orientuje se v notovém zápisu a pozná 

všechny noty v jednočárkované 

oktávě 

 

Stupnice C-dur. 

 OSV 1 

 uplatňuje kreativitu – sám umí 

vytvořit jednoduchý hudební 

doprovod k písni 

 pohybem vyjádří různé hudební žánry 

Využívá nástrojů. Orfovy školy, 

vlastní improvizace. 

 

Pohybové ztvárnění melodie. 

Tv OSV 1 

 rozvíjí poslechové dovednosti a na 

základě svých hudebních schopností 

reprodukuje krátké motivy 

 prohlubuje svou hudební paměť 

 

Barva tónů, hudební nástroje. 

 

Valčík, polka, pochod. 

Tv OSV 1 

 dokáže vytvořit jednoduchý rytmický 

doprovod 

 zvládá základní pravidla 

společenského chování při kulturních 

akcí 

 

Vánoční písně a koledy. 

Nástroje Orf.. školy, zobcová flétna 

v rozsahu d1-d2. 

Prv OSV 1 

OSV 7 

 seznamuje se s malou písňovou 

formou a rozpozná jednotlivé části 

 

Lidové písně. 

Čj OSV 1-  

 umí dirigovat 2/4 a ¾ takt Taktování základních schémat.  OSV 1 

 zpívá podle notového zápisu 

v rozsahu c-g 

 rozliší vzestupnou a sestupnou řadu 

 

 

Zpěv lidových písní. 

Čj  

 

OSV 1 

 zná hudební pojmy a žánry 

 seznamuje se s populární hudbou 

Orchestr, hudební skladatel, sólista, 

dirigent, sborový a sólový zpěv. 

Písně k táboráku. 

 OSV 1 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Umění a kultura Hudební výchova 1 hodina 4. 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmět

ové vztahy 

Průřezová 

témata 

 zaujímá správný pěvecký postoj, 

správně dýchá a artikuluje, aplikuje 

zásady hlasové hygieny 

Rozezpívání.  OSV 1 

 vymezí tóny jednočárkované oktávy 

 vysvětlí pojem „stupnice“, určí její 

tóniku 

Tóny c1 – h1  

souzvuk (akord).  

  

 vysvětlí hudební pojmy Partitura, koncert 

komorní hudba. 

 OSV 

 vysvětlí a aplikuje pojmy hudební 

nauky 

Synkopa, repetice 

nota s tečkou. 

 OSV 1 

 sluchem rozliší: Celý tón a půltón, 

tónorod dur a moll, 

melodii ukončenou a 

neukončenou, 

 OSV 1 

 objasní rozdíly písně lidové a umělé Lidové zvuky a tradice, nářečí 

moravské lidové písně. 

Vl MV 4 

 rozdělí hudební nástroje na: dechové, 

strunné, bicí 

Hudební ukázky.  OSV 1, MV 

6 

 rozpozná hudební nástroje Pikola, hoboj, fagot, saxofon. Čj  

 doprovodí lidovou píseň 

jednoduchým ostinátním doprovodem 

na nástroje Orffova instrumentáře, 

zvolí vhodný nástroj podle barvy jeho 

tónu 

Rytmické hodnoty not a pomlk 

nástroje Orffova instrumentáře. 

 MV 6, OSV 

1 

 rozliší skladby v taktu dvoudobém a 

třídobém  

Polkový krok, 

valčíkový krok se zhoupnutím, 

taktování na 2 a 3 doby, 

hra na tělo. 

Tv  

 rozpozná odlišné části písně Malá písňová forma 

dvoudílná – a, b, 

trojdílná – a, b, a, 

  

 u vybraných písní zazpívá druhý hlas Kánon, terciový 

dvojhlas. 

  

 pracuje nejméně z 10 písněmi 

v durové i mollové tónině a 8 

poslechovými skladbami  

Nácvik písní, aktivní 

poslech hudebních ukázek. 

  

 tvořivě rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty 

Rytmizace a melodizace 

říkadel. 

Čj  

 vypracovává notový záznam „svých“ 

melodií 

Noty jednočárkované oktávy.  OSV 1 

 vyhledává základní informace o 

životě a díle hudebních skladatelů 

 vysvětlí význam jejich díla 

 rozpozná jejich skladby 

Bedřich Smetana 

Antonín Dvořák 

Ludwig van Beethoven 

Joseph Haydn 

Čj – čtení. MV 6 
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Výtvarná výchova 
 

Výchovně vzdělávací cíle: 

 

- probouzet a rozvíjet schopnosti výtvarného vyjadřování žáků 

- rozvíjet tvořivé schopnosti žáků, pěstovat jejich estetické cítění 

- vytvářet pracovní návyky pro výtvarnou činnost žáků 

- vytvářet kladný citový vztah k výtvarnému umění 

- seznamovat žáky s výtvarnými nástroji, materiály a technikami 

- učit žáky pozorovat a vnímat krásu přírody, hovořit o svých pocitech a dojmech, pokusit se 

je výtvarně vyjádřit 

- dát dítěti možnost osobitého výtvarného vyjádření určitého prožitku nebo představy  

   neovlivněné výtvarným vzorem 

- četbou, vyprávěním, hudbou podněcovat a rozvíjet výtvarné představy žáků 

- výtvarně experimentovat, objevovat tvary věcí kolem nás 

- kreslením, malováním a modelováním rozvíjet tvarovou, barevnou i prostorovou  

představivost i jemnou motoriku 

- pozorovat, porovnávat jednoduché předměty, hledat jejich jednotlivé kvality - barevnost, 

  pojmenovat vlastnosti, tvary, hledat odlišnosti 

- dbát nerovnoměrnost a vyváženost smyslových, citových a rozumových přístupů jejich 

propojování při subjektivním vyjadřování 

- učit se prezentovat svůj výtvarný projev a naslouchat sdělení druhých 

- učit žáky respektovat vzájemné odlišnosti ve výtvarném vyjadřování 

- dovedností získaných při výtvarných činnostech využívat při výuce matematiky, českého 

jazyka,prvouky a naopak 

- bezpečné a účinné používání nástrojů, materiálů a dalších potřeb při výtvarných čnnostech 

- seznamovat žáky s ilustracemi dětských knih, poznávat nejznámější malíře, mezipředmětové 

vztahy  se čtením a literární výchovou 

- příležitostně navštěvovat výstavy dětských výtvarných prací a výstavy výtvarných umělců 

v regionu 

 

Charakteristika předmětu: 

 

Výtvarná výchova je jako předmět součástí rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti a 

umění.Výuka vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti.Výtvarné 

činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění a podněcují potřeby žáků vyjadřovat se 

k různým tématům, situacím a prožitkům. Pro výtvarné činnosti žáků je nutné vytvořit 

prostředí beze strachu ze známky. 

 

1.Společné výchovně vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

 

Výuka výtvarné výchovy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků takto: 

 

Kompetence k učení: 

Učí žáky vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení a propojení je využívat 

v procesu učení, v tvůrčích činnostech a v praktickém životě tím, že učitel vede žáky 

k orientaci v oblasti vizuální kultury, která se jich bezprostředně dotýká, a to jak v rámci 

školy, tak i s přesahem do každodenního života. 

Učí se používat správné termíny, uvádět věci do souvislostí a propojovat  do širších celků 

poznatky z různých vzdělávacích oblastí. 
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Učí se samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich 

závěry pro využití v budoucnosti.Učitel vede žáky k tvořivému zpracování podnětů ze svého 

okolí,  k experimentování s výtvarnými materiály, k hodnocení svých vlastních výsledků 

práce s výsledky práce ostatních. 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Učí se vyhledávat informace k řešení problémů, využívat získané vědomosti a dovednosti 

k objevování různých variant řešení, nenechat se odradit nezdarem a hledat další řešení. 

Učí se samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat minulé zkušenosti a 

tvořivé postupy. 

Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, učí se obhájit vlastní řešení, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky své práce.Učitel vede žáky k vědomí 

odpovědnosti za vlastní práci. 

 

Kompetence komunikativní: 

Učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně,souvisle a 

kultivovaným ústním projevem. 

Učí se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, zapojovat 

se do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat. 

Učí se porozumět obrazům a jiným vizuálním vyjádřením, gestům a jiným komunikačním 

prostředkům, přemýšlí o nich , reaguje na ně a využívá je k rozvoji své osobnosti. 

Učí se využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem. 

 

Kompetence sociální a personální: 

Učí se spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vytváření  pravidel práce 

v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňovat 

kvalitu společné práce. Tím, že učitel vede žáky k práci ve dvojici i ve skupině, učí žáky 

vnímat svou roli a své místo v pracovní skupině, ocenit svůj přínos při řešení úkolu. 

Učit se podílet na utváření atmosféry v týmu, přispívat k diskusi v malé skupině i k větší 

debatě v rámci třídy, chápat potřebu spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 

oceňovat zkušenosti druhých, respektovat různá hlediska, vyslovit a obhájit svůj názor a 

zároveň přijmout, pochopit a respektovat odlišný názor. 

Učí se vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj tím, že učitel poskytuje prostor k prezentaci vlastní práce a vyslovení 

vlastního názoru, i když je v rozporu se stanoviskem většiny, učí žáky přijmout kritiku. 

 

Kompetence občanské: 

Učí se respektovat druhé lidi, vážit si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

ostatních lidí, respektovat jejich odlišnosti a přijímat je jako jednu z možností, hájit právo své 

i druhých při vyjádření odlišného názoru. 

Učí se poznávat, respektovat, chránit naše tradice a  kulturní i historické dědictví, projevovat 

pozitivní postoj u uměleckým dílům, smysl pro kulturnost a tvořivost, aktivně se zapojit do 

kulturního dění v rámci školy a obce. 

 

Kompetence pracovní: 

Učí se bezpečně a účinně  používat materiály, nástroje i další předměty používané v rámci 

výuky výtvarné výchovy. 

 

2.Tematické okruhy průřezových témat zařazených do předmětu 
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Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

OSV 1: Rozvoj schopnosti poznání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, 

             řešení problémů. 

OSV 2:  Sebepoznání a sebepojetí - „já“jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj 

informací o mně, moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty;moje 

vztahy ke  druhým lidem.   

OSV 5 : Kreativita - cvičení pro rozvoj základů kreativity(nápaditost,originalita,citlivost 

Sociální rozvoj 
OSV 8 : Komunikace - řeč těla, řeč zvuků, řeč předmětů, řeč jako jazyk a jejich vliv na 

prostředí, ve kterém žijeme; cvičení pozorování a empatického 

naslouchání;dovednosti pro  sdělování verbální i neverbální. 

OSV 9 :  Kooperace a kompetice -rozvoj individuálních dovedností spolupracovat, navazovat 

na práci druhých. 

Morální rozvoj 

OSV 11:Hodnoty, postoje, praktická etika - vnímání vlastních a cizích postojů a hodnot a     

jejich projevů v chování druhých. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálním souvislostech 

VMEG 3:Jsme v Evropě -  rozvoj poznání o existenci jiných kultur evropské civilizace. 

 

Multikulturní výchova 

MUV 1: Kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, 

              člověk jako součást etnika, poznání vlastního kulturního zakotvení, respektování 

              zvláštností jiných etnik. 

MUV 2: Lidské vztahy - tolerance, empatie. 

 

Mediální výchova 

MEV 1:  Kritické vnímání mediálních sdělení -  pěstování kritického přístupu k reklamě. 

MEV 5 : Fungování a vliv médií ve společnosti - role médií v každodenní životě jednotlivce,   

               vliv médií na postoje a chování,vliv médií na kulturu(role televize v životě  

               jednotlivce, rodiny,společnosti) 

MEV 6: Tvorba jednoduchého mediálního sdělení - informace o dění ve škole. 

 

 

Typy,druhy a formy činností ve výtvarné výchově,výtvarné techniky 

 

-  experimentování s barvami(míchání, zapouštění, překrývání) 

- využívání různých materiálů(přírodních, umělých, odpadových)poznávání jejich vlastností, 

zpracování různými technikami 

-  kresba, malba, otisk, frotáž 

-  výtvarné vyjádření zážitků, emocí, smyslových vjemů, myšlenek, událostí 

- experimentování s běžnými i netradičními materiály, nástroji(štětec, dřívko, rudka, uhel, 

tužka, ruka, prsty aj.) 

-  různé druhy manuálních činností(hnětení, lití, lepení, stříhání, navlékání) 

-  seznámení s jednoduchými grafickými technikami(otisk, frotáž, kombinace technik) 

-  práce s velkými formáty individuální i skupinová(balicí papír,velké formáty čtvrtek,asfalt) 

-  práce na třídních projektech 

-  výtvarně dramatické a komunikační hry(soch, maňásci) 

-  dotváření prostředí školy svými výtvarnými pracemi 

-  vycházky s výtvarnými náměty, pozorováním přírody 
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Učivo zahrnuje tyto tematické okruhy: 

 Objevování světa přírody. 

 Poznávání a prožívání světa dítěte. 

 Prožitkym pocit a pozorování dítěte. 

 Svět dětské fantazie. 

 Svět, který dítě obklopuje. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Umění a kultura Výtvarná výchova 1 hodina 1. 

 

 
Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 
Průřezová 

témata 

   umí zahájit a ukončit svoji      

     výtvarnou činnost přípravou a  

     úklidem svého pracovního     

     prostoru 

 dovede správně namíchat a    

     nanášet barvy na plochu 

 dokáže svým výtvarným  

     vyjádřením klást vedle sebe barvy  

     tak, aby byla pokryta celá plocha  

     daného formátu 

 orientuje se v základních  

     výtvarných technikách 

 dovede pojmenovat výtvarný  

     materiál, který používá 

 vyjmenuje základní barvy 

 

 je schopen spolupráce ve skupině 

 uplatňuje kreativitu a originalitu,  

     je schopen empatie 

 umí zacházet s dostupnými  

    prostředky 

 je schopen pozorovat, výtvarně    

      vnímat a zachytit tvar živočichů a  

      rostlin 

 dokáže výtvarně vyjádřit změny  

      v přírodě 

 uvědomuje si okolní prostředí  

      jako zdroj inspirace pro vytváření              

      kulturních a uměleckých hodnot 

 Rozvíjení smyslové citlivosti 

 rozvíjení výtvarného vnímání,  

tvořivosti a představivosti. 

 

 Poznávání výtvarného  

       materiálu, pomůcek a    

 výtvarných technik. 

 

 Pozorování – specifika ročních 

období, sběr přírodnin v různých   

ročních obdobích  a jejich  

následné uplatnění ve   výtvarném         

projevu. 

 Získání důvěry ve vlastní   

       vyjadřovací schopnosti . 

 

 

 Objevování světa  přírody (zvířata, 

rostliny). 

Tematické kreslení na základě    

přímého dojmu, pozorování, 

výtvarné vnímání a  analyzování 

tvaru a růstu  přírodnin. 

 

Volné výtvarné zobrazování na  

 základě pozorování a z představ. 

M  

 

Prv  

 

 

Dv  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj  

 

M  

 

Prv  

Hv  

EV 

 

 

 

OSV 1  

 

OSV 2  

 

OSV 4 

OSV 5 

 

OSV 8 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Umění a kultura Výtvarná výchova 1 hodina 2. 

 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 

Průřezová 

 témata 

       rozezná barvy základní a   

      podvojné barvy 

 dovede rozvinout svou fantazii a 

výtvarně se vyjádřit podle pocitů a 

nálad na základě citového prožitku 

 dokáže rozeznat základní výtvarné 

techniky a výtvarný materiál 

 je schopen spolupráce ve skupině 

 uplatňuje kreativitu, originalitu, je 

schopen empatie 

 umí zacházet s dostupnými 

zobrazovacími prostředky 

 

 je schopen pozorovat, výtvarně 

vnímat a zachytit tvar těla živočichů 

 je schopen pozorovat, výtvarně 

vnímat a zachytit tvar a růst přírodnin, 

postihovat morfologickou stavbu 

 uvědomuje si okolní prostředí jako 

zdroj inspirace pro vytváření 

kulturních a uměleckých hodnot 

      Rozvíjení představivosti a 

      fantazie ve výtvarném vyjádření. 

 

      Základní klasifikace barev,    

       světlostní a teplotní contrast. 

Poznávání výtvarných nástrojů a 

technik. 

 

Pozorování přírody – krajina, 

zvířata, rostliny – tematické 

kreslení na základě přímého 

dojmu. 

 

Tematické kreslení na základě 

představ. 

Sběr přírodnin a jejich uplatnění 

ve výtvarném projevu. 

 

 

Objevování světa přírody 

(zvířata, rostliny, roční obd. ) 

 

Tematické kreslení na základě 

přímého dojmuživotní prostředí. 

 

Výtvarné zobrazení přírodní 

formy z představy a dotváření na 

základě fantazie ( zakletý 

strom,pozorování, výtvarné 

vnímání a analyzování tvaru a 

růstu přírodnin, ( růst a větvení 

s stromů ). 

 

M  

Prv  

 

Pv  

 

Dv  

 

OSV 

 

MV 

 

 

 

 

Čj  

 

Prv  

 

Hv  

 

EV 

 

   

 
OSV 1  

  

OSV 2 
  

OSV 5 

 
OSV 8 

 

 
 

 

 
 

 

 OSV 1 
 

 OSV 5 

 
 OSV 9 

 

 

 je schopen soustředit se na vlastní 

pocity zážitky 

 umí vyjádřit vlastní zkušenosti 

prostřednictvím vytvořených tvarů a 

zachycením popředí a pozadí 

 dovede výtvarně vyjádřit linii figury 

 dovede naznačit lidské vztahy a 

jednání osob 

 dokáže rozlišit lidové zvyky a tradice 

 uvědomuje si svoji originalitu a 

svobodně volí prostředky 

 orientuje se v lidových zvycích 

 chápe vztah ilustrace a literárního díla 

 dokáže přiřadit danou ilustraci 

k literárnímu dílu 

 zná některé dětské ilustrátory 

 je schopen rytmizace jednoduchých 

dekorativních prvků a harmonických 

barev v pásu a ploše 

 dovede vymodelovat reliéfní 

kompozici 

 vnímá umění jako bohatství své země 

Rozvíjení představivosti a tvořivosti. 

 

Vztah ilustrace a literárního díla. 

 

Seznámení se a uplatnění prvků 

z užitého umění. 

 

Přechod od plochy k prostoru, 

upevňování poznání rytmizace 

jednoduchých dekorativních prvků a 

harmonických barev v pásu a 

v ploše. 

 

Dekorativní řešení plochy 

geometrických nebo stylizovaných 

přírodních věcných prvků. 

Pohádky, pověsti – zachycení dějové 

linky. 

 

  Čj  

 

  M  

 

  Prv  

 

  Dv  

 

   Pv  

 

   Hv  

 
 

 

OSV2 
 

VMEG 3 

 

MUV 1 

 

MEV 5 
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 dokáže se správně chovat při návštěvě 

kulturní společenské akce 

 uvědomuje si význam ochrany 

kulturních památek 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Umění a kultura Výtvarná výchova 1 hodina 3. 

 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 
Průřezová  

témata 

 dokáže organizovat vlastní výtvarnou 

činnost 

 rozezná barvy teplé a studené 

 určí vlastnosti barev 

 dovede rozvinout svou fantazii a 

výtvarně se vyjádřit podle pocitů a 

nálad na základě citového prožitku 

 rozezná základní výtvarné techniky a 

výtvarný materiál 

 je schopen spolupráce ve skupině 

 uplatňuje kreativitu a originalitu, je 

schopen empatie 

 umí zacházet s dostupnými 

zobrazovacími prostředky 

 

 umí zachytit tvar těla živočichů 

v pohybu 

 je schopen pozorovat, výtvarně vnímat 

a zachytit tvar a růst přírodnin, 

postihovat morfologickou stavbu 

 dovede výtvarně vyjádřit změny 

v přírodě 

 dokáže najít zdroj inspirace 

v přírodním a sociálním prostředí a na 

jeho základě se výtvarně vyjádřit  

 dovede výtvarně zaznamenat průběh 

děje 

 zachytí linii postav v klidu i v pohybu 

 zaznamená siluetu i detail 

v dětském způsobu vidění 

 sám hledá prostředky pro 

výtvarný projev, uvědomuje 

si svoji originalitu 

 

 pozná a dovede reprodukovat 

symboly své země 

 rozliší lidové zvyky a tradice 

 na příkladech demonstruje 

rozmanitost kultury různých 

sociokulturních skupin a 

chápe ji jako prostředek 

k obohacení vlastní kultury 

 chápe vztah ilustrace 

literárního díla 

 dovede vyjmenovat některé 

dětské ilustrátory 

 vnímá výtvarné umění jako 

bohatství své země 

 zná zajímavé stavby ze svého 

okolí 

 dovede vymodelovat reliéfní 

kompozici 

 jmenuje významné osobnosti 

umělecky tvořící v regionu a 

dokáže si o nich vyhledat 

bližší informace 

 dokáže se správně chovat při 

návštěvě kultur.společenské 

akce 

 uvědomuje si význam 

ochrany kulturních památek 

 

Individuelní 

emocionální 

prožitek – 

vztahy 

k různým 

lidem. 

 

Rozvíjení 

tvořivosti a 

představivosti 

– přikresbě 

chápe 

vzájemné 

souvislosti 

zobrazených 

předmětů a 

postupuje od 

celku k detailu. 

 

Rozvíjení 

představivosti 

a tvořivosti. 

 

Rozpoznávání 

lidového 

umění, užitého 

umění a její 

výtvarné 

ztvárnění. 

 

Přechod od 

plochy 

k prostoru, 

vybrání a 

rozmístění 

obrazových 

prvků 

v popředí a 

v pozadí. 

 

Orientování se 

a 

pojmenovávání 

ilustrací 

v knihách 

s dětskou 

tematikou. 

Pohádka, 

pověst – 

zachycení 

zvolené části 

děje nebo 

průběhu děje. 

 

Prv 

Tv 

 

Dv  

       

 

 

 

    

 

M  

 

Prv  

Dv  

Hv  

 

 Pv  

      

 

 

 

   

    

 

       OSV 

1 

 

        OSV 

2 

 

        OSV 

5 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Umění a kultura Výtvarná výchova 2 hodiny 4. 

 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 

Průřezová 

 témata 

 

 uplatňuje volné techniky při výtvarném 

projevu 

 zohledňuje vlastní i obecné vnímání – 

dosahuje vzájemného porozumění 

 chápe své vlastní tělo jako zdroj prožitku, 

zná proporce těla, má objektivní pohled 

na člověka a přírodu 

 

 

 výtvarně vyjadřuje věci a vztahy 

v reálném světě 

 dovede rozvinout svou fantazii a 

výtvarně se vyjádřit podle pocitů a nálad 

 na základě citového prožitku je schopen 

hodnotit, obhájit a zdůvodnit vlastní 

výpověď 

 hraje si a experimentuje 

  se zobrazenými objekty je schopen 

účinně spolupracovat 

 orientuje se 

 objasňuje vztahy mezi lidmi 

Člověk a příroda 

Svět přírody a člověka. 

 

Vyjadřování prožitku. 

 

Uvědomuje si proporce vlastního 

těla  a ztvární je. 

 

 

Setkávání se skutečností 

Umělecký pohled na svět. 

 

Objevování detailů. 

 

Výtvarné přepisování skutečnosti 

s ohledem na dětské vnímání. 

 

Rozvíjení spolupráce  a 

komunikace. 

 

Uplatňování subjektivity, kreativity 

a originality. 

Výtvarné hraní s objekty. 

 

 

Prv 

 

 

 

Pv 

 

Dv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj 

 

 

Hv 

  

 

 

 

 OSV 5 

   

 OSV 1 

  

 OSV 9 

 

 

 

 

 OSV 1 

 

 OSV 2 

 

 OSV 5 

  

 MeV 5 

 

 chápe spojitost výtvarného umění 

s jinými oblastmi umění 

 vyjmenuje významné kulturní památky 

a uvědomuje si nutnost její ochrany 

 vyjmenuje základní znaky gotiky a 

baroka 

 využívá podnětů z jiných oblastí umění 

ke skutečnosti 

 

 vytvoří ilustraci k textu pro děti 

 vyjmenuje nejznámější dětské 

ilustrátory a pozná jejich dílo 

 seznamuje se s výtvarnými díly i mimo 

školu – výstavy 

 dokáže využít rozmanitosti kultury 

různých sociokulturních skupin 

k obohacení vlastní kultury 

 pojmenuje významné osobnosti 

umělecky tvořící v regionu 

 vyhledává si bližší informace 

 hlouběji poznává zvyky a tradice, 

kulturní dědictví národa 

 dokáže se výtvarně vyjádřit 

 

Práce s uměleckým dílem  

Architektura našeho kraje, výtvarný 

přepis (napodobování), reprodukce 

seznámení s gotikou,seznámení 

s barokem. 

 

 

 

 

 

Dítě a svět umění  

Rozvíjení komunikace a 

subjektivního vyjadřování prožitku 

z uměleckého díla – divadlo, film, 

koncert, galerie, muzea. 

 

Výtvarné zachycení zvyků a tradic. 

 

Užité a lidové umění. 

 

 

 

   

 

  Vl  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  Čj    

  

  Dv  

 

  Hv  

 

  Pv  

      

Umění. 

Obrazy    

z českých 

dějin. 

   

    

 

 OSV 1 

 

 OSV 2 

 

 OSV 5 
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Vzdělávací oblast :Člověk a zdraví 

 
Vzdělávací oblast Člověk a jeho zdraví je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu 

tělesná výchova. 

 

Výchovně vzdělávací cíle: 

Předmět  tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků v problematice zdraví.  

Směruje žáky k poznání vlastních pohybových možností a zájmů a také k poznávání účinku 

konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové 

vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové. Cílem 

těchto činností je rozvíjet schopnost samostatně poznat úroveň své zdatnosti a schopnosti 

pracovat na jejím rozvoji. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je pocit 

úspěchu a radosti z pohybu.   

Důležitou součástí pohybového vzdělávání je rozpoznání výrazného pohybového nadání a 

naopak nižšího pohybového nadání či zdravotního oslabení.Z těchto faktů vyučující vychází 

při sestavování činností a hodnocení jednotlivých žáků.    

 

 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k:  

- poznávání zdraví jako nejdůležitější  hodnoty  

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody   

- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co zdraví ohrožuje a poškozuje 

- vytváření zdravých mezilidských vztahů se základními morálními postoji,volním jednáním 

apod. 

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody pro každého člověka 

- aktivní zapojování do činností podporujících zdraví  

 

Charakteristika předmětu: 

 

Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, tj. ke zvýšení jeho 

pohybových dovedností, k posílení volního jednání a morálních vlastností(zodpovědnost, 

vytrvalost, odvaha, spolupráce, schopnost respektovat pokyny, podřídit se kolektivu). 

Tělesná výchova rozvíjí u žáků kladný vztah k pohybovým aktivitám a sportu vůbec. Usiluje 

o to, aby se sport stal přirozenou součástí života. 

Základní metodou je hra a dodržování pravidel. Osvojováním základů herních technik a 

taktických postupů zvyšujeme u žáků nejen pohybové dovednosti, ale rozvíjíme jejich 

prostorovou orientaci, schopnost správného rozhodování a pohotové reakce. 

Součástí výuky tělesné výchovy je dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny. 

Pohybové činnosti prolínají a doplňují i další oblasti výchovy formou Tv chvilek, 

pohybových her, tanečních prvků a relaxačních chvilek. 

 

Součástí tělesné výchovy je kurz plavání v rozsahu 10 vyučovacích hodin ročně. 

 

1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

 

Výuka tělesné výchovy přispívá k rozvoji klíčových kompetencí takto: 

Kompetence k učení:                                                                                                           

Učitel ji vytváří zejména v oblasti motorického učení algoritmizací nácviku pohybových 

dovedností v rozsahu vybraného učiva.Učitel vede žáky k práci ve dvojicích.  
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Kompetence k řešení problémů:                                                                                                     

Učitel využívá disproporcí mezi okamžitou a očekávanou úrovní žákových dovedností a řeší s žáky 

možnosti dalšího individuálního rozvoje i mimo hodiny TV. 

 

Kompetence komunikativní:                                                                                              
Zpětnovazební komunikací mezi žákem a učitelem, která pomáhá vnímat a předávat jednoznačné 

informace. Komunikace, nutná ke splnění pohybového úkolu žáka či skupiny formou slovních i 

mimoslovních signálů a sdělení. 

 

Kompetence sociální a personální:                                                                                       

Žák střídá různé role ve dvojici i ve skupině v rámci svých možností. Respektuje vazbu mezi 

úrovní schopností a dovedností a hierarchií skupiny. 

Akceptuje roli odpovídající svým možnostem a snaží se ocenit výkony ostatních členů skupiny.  

 
Kompetence občanské:                                                                                                                     

Učitel vede žáky ke schopnosti domluvy a respektováním individuálních odlišností při hledání toho, 

co lze na sobě i na druhých pozitivně hodnotit. 

Pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty je přenosný ze sportu do společenské a pracovní 

sféry. 

 

Kompetence pracovní:                                                                                                                           

Učitel pomáhá žákům k překonávání přiměřené míry psychického i fyzické zátěže  s ohledem na 

individuelní možnosti a schopnosti žáka. 

 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

 

OSV Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

OSV 1: Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a 

studium 

OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí - informace o mé osobě 

OSV 3: Seberegulace a sebeorganizace - regulace vlastního chování 

OSV 4: Psychohygiena -  sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských 

vztazích, dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při 

potížích. 

 

Sociální rozvoj 

OSV 6: Poznávání lidí -  vzájemné poznávání se ve skupině/ třídě, rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech. 

OSV 8: Komunikace -  cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti 

pro verbální i neverbální sdělování ( technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), 

specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích; asertivní 

komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní 

komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci. 

 

Morální rozvoj 

OSV 10: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti -  problémy v mezilidských vztazích, 

zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu, problémy v seberegulaci 

MeV Mediální výchova 
MeV 1: Kritické a sledování mediálních sdělení týkající se sportu. 
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Zdravotní výchova v 1. – 4. ročníku 

 

Do všech ročníků je při výuce tělesné výchovy zařazována zdravotní výchova s těmito 

prioritami: 

– dbát na osobní čistotu těla, prádla, oděvu, cvičebního úboru 

– dodržovat čistotu a  pořádek v prostředí tělocvičny 

– otužovat vzduchem a vodou  

– seznamovat žáky s vhodnou životosprávou 

– do programu dne zařazovat pohybové aktivity ( tělovýchovné chvilky) 

– upozorňovat žáky na vliv dostatečného množství pohybu pro jejich zdravý vývoj 

(mimoškolní Tv) 

– předcházet úrazům tím, že dbáme, aby žáci dodržovali pokyny týkající se jejich 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

– vést žáky, aby si uvědomovali, že při mimoškolních pohybových aktivitách musí dbát 

na svou bezpečnost, uvažovat o svém chování a dodržovat pokyny dospělých, aby 

vyrostli v zdravé lidi 

– vést žáky k tomu, aby uměli zavolat pomoc v případě, že se vyskytnou u úrazu 

Úkoly zdravotní výchovy se neplní jenom v rámci tělesné výchovy, ale uplatňujeme je 

i v ostatních vyučovacích předmětech. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a zdraví Tělesná  výchova 2 hodina 1. 

 
Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 

Průřezová  

témata 

 dokáže dodržet základní pravidla 

bezpečného chování při TV 

 reaguje na základní pokyny a povely 

 

 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady napodobit jednoduché 

činnosti 

 dokáže rychle, obratně a vytrvale 

překonávat přírodní překážky 

 zvládá správnou techniku hodu 

vrchním obloukem jednoruč 

 dokáže se orientovat v terénu 

 pracuje s jednoduchými pravidly hry 

 zvládá průpravné cviky pro kotoul 

 

 dokáže krátce udržet rovnováhu 

 

Základní pravidla chování a 

jednání v prostředí sportoviště. 

 

Základní tělových.pojmy, 

smluvené signály, povely.  

 

Organizace prostoru a činností 

rytmické a kondiční formy 

cvičení ( lavičky, žebřiny, lana 

),cvičení s hudbou. 

 

A - běh v terénu, překonávání 

přírod.překážek. 

T – opičí dráhy, hod do dálky i 

na cíl (jednoruč vrchní oblouk) 

cvičení v přírodě. 

 

PH – soutěživé hry 

 

G – nácvik spr.sbalení při 

kotoulu „kotoulová školička,“ 

přechod malé kladinky. 

  

 Prv  

 Vv 

 Čj  

 Prv  

 

 

 

 Hv  

 Dv 

 Vv 

 M  

 Prv 

 

 

 Prv  

 M 

  OSV 1 

 

 

   OSV 2 

 

 

    OSV 3 

 

 

    OSV 4 

 

 

    OSV 6 

 

  

     OSV 8 

    

 zvládá zákl.činnosti s míčem 

odpovídající velikosti a váhy 

 postupně zvládá základní pravidla hry 

 zvládne odraz a skok do dálky z místa 

 zvládne rychlý a vytrvalý běh 

 dokáže udržet správný rytmus chůze 

 dokáže několikrát přeskočit švihadlo 

 

 koordinuje pohyb s hudbou 

 

 

 zvládá přihrávky míčem  (jednoruč, 

obouruč) 

 

 

 zvládá kotoul vpřed s dopomocí 

 dokáže chytit míč a zasáhnout cíl 

 zvládá napodobit jednoduché 

pohybové činnosti 

SH – nácvik přihrávky jednoruč 

vrchním obloukem, chytání 

obouruč. 

PH – zábavné míčové hry. 

A – skok daleký z místa, rychlý 

běh do 20m, rychlý běh se 

startem z různých poloh – 

startovní povely. 

 

Správná chůze , pochod do 

rytmu. 

Podbíhání lana, přeskoky, 

přeskoky švihadla snožmo 

s meziskokem i bez. 

 

Cvičení s hudbou (aerobic), 

nápodoba pohybem, estetický 

pohyb těla. 

SH – přihrávky jednoruč i 

obouruč vrchním obloukem – 

nácvik. 

PH – míčové hry. 

G – kotoul vpřed s dopomocí . 

A – hod na cíl. 

 

Cvičení na nářadí ( lavičky, 

žebřiny, kladinky, žebříky ). 

 

Prv 

 M  

 

 

 

 

 

 

 

 

  M  

 

 

 

  Hv  

 

 

 

   Pč    

 

 

            

OSV 1 

 

             

OSV 2 

 

            

OSV 3 

 

            

OSV 4 

 

            

OSV 6 

 

             

OSV 8 

 

   

 

 

            

OSV 10 

 ovládá správný odraz při skoku 

z místa 

 postupně zvládá správný styl při 

šplhání 

 dokáže hodit kriketovým míčkem 

A – skok z místa. 

 

Šplh na tyči. 

 

Hod kriketovým míčkem, 

M  

Vv 

Čj 

M 

Prv 

 

OSV  3 

 

OSV 10 
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 pracuje s pravidly hry 

 

 

 

 dokáže se orientovat v terénu 

 zvládá chůzi na delší vzdálenosti 

  

 

nácvik hodu do dálky. 

 

SH – nácvik vybíjené 

(seznámení s jednoduchými 

pravidly). 

 

Závodivé hry v přírodě 

cvičení v přírodě. 

  MeV 1 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a zdraví Tělesná  výchova 2 hodina 2. 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 

Průřezová  

témata 

 dokáže dodržovat základní pravidla 

bezpečného chování při TV 

 podle pokynů dovede zaujmout 

základní polohy 

 

 

 bezpečně se pohybuje  

 v terénu a dokáže odhadnout 

vzdálenosti 

 zvládá správný rozběh a odraz při 

skoku do dálky 

 

 zvládá techniku nízkého startu 

 

 pohybem dokáže vyjádřit hudbu 

 

 

 

 zvládá napodobit jednoduché činnosti 

Základní pravidla chování a jednání 

v prostředí sportoviště. 

 

Základní tělových.pojmy, smluvené 

signály, povely, organizace prostoru a    

činností. 

 

Cvičení v přírodě. 

 

 

A – běh v terénu, překonávání 

přírodních překážek. 

 

Nácvik skoku do dálky, 

rychlý běh 50m (nízký start). 

 

G – rytmická chůze, vyjádření 

hudeb.pojmů (tiše, hlasitě, 

pomalu,..). 

 

Krok přísunný, poskočný, cval 

stranou. 

 

Cvičení na nářadí – lavičky, 

šplh. 

    

Dv 

 

Vv 

   

 

 

 

 

 

 

 

Prv  

 

 M  

 

 

 OSV  3 

 

 OSV 10 

 

    

 

    

 

 

 

 MeV 1 

 zdokonaluje práci s míčem 

 

 

 

 

 zvládá techniku kotoulu vpřed 

 zvládá průpravné cviky pro kotoul 

vzad 

 dokáže se pohybovat na malé 

trampolíně 

 

 rozvíjí svou obratnost a vytrvalost 

 

 umí skákat přes švihadlo snožmo i 

jednonož 

 pracuje s pravidly hry a jejich 

variacemi 

 

 

 dokáže překonat švédskou bednu 

 

 zvládá jednoduchá cvičení na žebříku 

 

SH – přihrávky jednoruč i 

obouruč (vrchní oblouk), 

obouruč trčením. 

 

PH – hry zaměřené na koulení a 

chytání. 

 

G – cvičení na koberci, 

průpravné cviky ke kotoulu vzad 

a jeho nácvik s dopomocí. 

 

CN – malá trampolína (výskoky 

s držením, seskoky). 

 

Zimní hry v přírodě na sněhu  

(sáňkování, bobování,...). 

 

Cvičení se švihadly – přeskoky    

snožmo, jednonož. 

 

SH – přihrávky, létajícím talířem. 

Jednoduché hry se základními 

pravidly. 

 

CN – švédská bedna, žebřiny 

    

    M  

 

    Čj  

 

 

 

 

 

    M  

 

 

   Vv  

 

    M 

 

 

 

    Čj 

    Prv  

 

 

OSV  3 

 

OSV 10 

 

    

 

 MeV 1 

 

 plavecký výcvik – osvojení 

plaveckých dovedností 

 

Potápění a orientace ve vodě, skoky 

do vody po nohou, splývání, dýchání 

do vody a základní osvojení jednoho 

plaveckého způsobu. 

    

   Vv 

 

  Čj  

 

  Prv   

 

OSV  1 

 

 OSV 2 

 

 OSV 4 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a zdraví Tělesná  výchova 2 hodiny 3. 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 

Průřezová 

témata 

 dokáže dodržet základní pravidla 

bezpečného chování při TV 

 podle pokynů dokáže zaujmout 

základní cvičební polohy 

 

 zvládne rozběh a odraz při skoku do 

dálky 

 zlepšuje výkony v běhu 

 zlepšuje svou výkonnost 

 

 

 umí driblovat na místě i v pohybu 

 

 

 zvládne napodobit složitější činnosti 

 bezpečně se pohybuje v terénu a 

dokáže odhadnout vzdálenost 

 zvládne kotoul vpřed i vzad 

opakovaně 

 

  

 

Základní pravidla chování a 

jednání v prostředí sportoviště. 

 

Základní tělových.pojmy, 

smluvené signály, povely, 

organizace prostoru a činností. 

 

A – skok do dálky s rozběhem 

(měření výkonu). 

 

Rychlý běh – 60m (nízký start). 

Hod kriketovým míčkem na cíl, 

do dálky 

. 

SH – nácvik driblingu na místě i 

v pohybu L a P rukou 

(závodivé hry, slalomové 

dráhy). 

 

Kondiční formy cvičení 

(lavičky, žebřiny, lano,..). 

 

Běh v terénu, překonávání 

přír.překážek, hod na cíl v 

terénu, pozorování přírody. 

 

G – G koberec – kotoul vpřed i 

vzad opakovaně. 

 

    

 Dv  

 

       

 

 

 

  M  

 

 

 

 

 

  M  

 

 

 

  Vv - 

  Čj  

  Prv  

  M  

 

 

OSV  1 

 

OSV 2 

 

OSV 3 

 

OSV 8 

 

OSV 8 

 

    

 MeV 1 

 dokáže se správně odrazit i 

dopadnout při přeskocích 

 

 uplatňuje herní dovednost ve hře 

podle jednod. Pravidel 

 

 zvládne správný odraz a dopad 

 

 

 zvyšuje svou výkonnost ve šplhu na 

tyči 

 

 zvládne různé typy přihrávek v klidu 

i v pohybu 

 

 

 

 dokáže zpevnit tělo pro stoj na rukou 

 rozvíjí svou obratnost 

 dokáže pracovat s jednoduch. 

pravidly netradičních her 

 

 

 

Průpravná cvičení pro přeskoky 

(výskoky i seskoky ze švédské 

bedny). 

 

SH – jednoduché hry s využitím 

driblingu (jedn.pravidla). 

 

Trampolína – odraz, výskok, 

doskok (různé typy skoků – 

nohy skrčit, roznožit, přednožit). 

 

Šplh s přírazem. 

 

 

SH – přihrávka jednoruč vrch, 

obloukem, obouruč trčením (v 

klidu i v pohybu). 

 

Přihrávka nohou. 

 

Průpravná cvičení pro stoj na 

rukou. 

 

G – cvičení s obručí. 

PH – netradiční hry - softball. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj 

Prv  

 

 

Vv 

Čj 

Prv 

 

        

 

 

OSV  1 

 

OSV 2 

 

OSV 3 

 

OSV 10 

 

    

 MeV 1 
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 plavecký výcvik – osvojení 

plaveckých dovedností 

 

 

 

 

 

 

Potápění a orientace ve vodě, 

skoky do vody po nohou, 

splývání, dýchání do vody a 

základní osvojení jednoho 

plaveckého způsobu. 

 

 

 

OSV 2 

 

OSV 3 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a zdraví Tělesná  výchova 2 hodiny 4. 

 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 

Průřezová  

témata 

 dodržuje základní pravidla 

bezpečného chování při Tv 

 zná vhodné oblečení a obutí pro Tv 

 uvědomuje si vlastní jednání a jeho 

důsledky ve vztahu k druhým 

 podílí se na vytváření dobrých 

mezilidských vztahů v kolektivu 

 má zažité základní pokyny,signály a 

gesta 

 uvědomuje si vztah vlastního těla a 

prostoru 

 zvládá základy kroku polky a valčíku 

 pohybem těla reaguje na změnu 

tempa hudby 

 

 zvládne rozběh a odraz při skoku do 

dálky 

 zlepšuje výkony v běh 

Základní pojmy 

Základní pravidla chování a jednání 

v prostředí sportovišť. 

 

Základní Tv názvosloví, smluvené 

signály a povely. 

 

 

Organizace prostoru a činnosti, 

základy první pomoci. 

 

příprava na zátěž    – rozcvička a    

protažení, vydýchání a   uvolnění po 

zátěži. 

 

Vyjádření rytmu pohybem, cvičení 

s hudbou. 

 

Polkový a valčíkový krok,zrychlení a  

zpomalení tempa. 

    

     

 

Př 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv  

 

 

OSV  1 

 

OSV 2 

 

OSV 3 

 

     

      

    

 

     

 

 

 

 

 

 OSV 4 

 bezpečně se orientuje v přírodě 

 organizuje činnosti 

 Zorganizuje si pro sebe dostatek 

cvičebního prostoru, který je pro něj 

bezpečný 

 

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

atletických disciplínách 

 

 zvládá aktivně osvojované pojmy 

 

 reaguje aktivně na základní pokyny, 

signály a povely 

 

 aktivně zvládá základní techniky 

běhů, skoků a hodů 

 

 umí upravit doskočiště, připravit start 

běhu, vydat startovní povel 

 

Cvičení v přírodě  
Běh a chůze v terénu, překonávání 

přírodních překážek, hry v přírodě ve 

všech ročních obdobích (lyže, boby – 

dle možnosti žáků). 

 

Atletika  

Základní disciplíny --  běh, skok, 

hod. 

  

Základní techniky běhů, skoků, 

hodů. 

 

Startovní povely, měření a 

zaznamenávání výkonů. 

 

Běh  

Běžecká abeceda, nízký start na 

povel. 

 

Rychlý běh na 60m. 

Vytrvalostní běh 12-15minut, 

vytrvalostní běh na dráze 600m. 

    

    

 

Prv  

 

                

         

 

 

 

 

 

 

 

 M  

      

        

 

 

OSV  1 

 

    

OSV 2 

 

OSV 4 

 

 OSV 5 

 

    

 

     

MeV 5.4 

 dovede změřit a zapsat výkony a 

porovná je s předchozími výsledky i 

s výsledky spolužáků 

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti  

 

 

 

 

 

 

 

Skok 

Skok do dálky s rozběhem – odraz 

z pásma širokého 50cm, postupně z 5 

– 7 dvojkroků. 

Skok do dálky s odrazem, postupně 

odraz z prkna. 

Hod  

Hod míčkem. 

Spojení rozběhu s odhodem. 

 

 

Gymnastika  

    

 

 Pr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV  1 

 

OSV 2 

 

 OSV 4 

 

 OSV 5 
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 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických činnostech a dodržuje 

je 

 pojmenuje osvojené činnosti i 

cvičební náčiní 

 zvládá šplh na tyči na výkon 

 zvládá roznožku přes kozu našíř 

Základní cvičební polohy, postoje, 

pohyby paží a nohou, trupu. 

 

Názvy používaného nářadí a náčiní 

(aktivně). 

 

Základní dopomoc a záchrana při 

gymnastickém cvičení. 

 

Kotoul vpřed a jehomodifikace. 

Kotoul vzad a jeho modifikace. 

Průpravná cvičení na zvládnutí stoje 

na rukou. 

Stoj na rukou s dopomocí. 

Roznožka přes kozu našíř 

s dopomocí odrazem z můstku. 

Skrčka-  nácvik, přeskok s dopomocí 

odrazem z můstku. 

Chůze na lavičce, kondiční cvičení 

na lavičce. 

Šplh na tyči do výšky 4 m, měření 

času. 

Kondiční cvičení na žebřinách 

 

Čj  

 

 

 

 

 

Zdrv 

  MeV 5.4 

 zvládá aktivně osvojované pojmy 

 

 reaguje aktivně na základní 

pokyny, signály a povely 

 

 

Pořadová cvičení. 

 

    

    

 

         

 

 

 

OSV 3 

    

 

 uvědomuje si různá nebezpečí při 

sportovních hrách a snaží se jim za 

pomoci učitele zabránit 

 zvládá minimálně 10-20 pohybových 

her a ví jaké je jejich zaměření 

 dohodne se na spolupráci – 

jednoduché taktice družstva a 

dodržuje ji 

 zvládá základní pojmy osvojovaných 

činností 

 dovede zaznamenat výsledek a 

pomáhat při rozhodování 

 zvládá konkrétní hry se 

zjednodušenými pravidly – vybíjená, 

minikopaná, minibasketbal, streetball) 

 reaguje na hráčské funkce v družstvu 

a za pomoci učitele je v utkání 

dodržuje 

 uplatňuje zásady fair play jednání ve 

hře  

 zvládá elementární herní činnosti 

jednotlivce a využívá je v základních 

kombinacích i v utkáních podle 

zjednodušených pravidel 

Míčové hry  
Bezpečnost při různých druzích her. 

Základní označení a vybavení hřišť. 

základní role ve hře. 

Pravidla zjednodušených sportovních 

her. 

Základní organizace utkání – 

losování, zahájení, počítání skóre, 

ukončení utkání. 

Přihrávka jednoruč a obouruč – 

vrchní, trčením, přihrávka nohou – 

vnitřním nártem (po zemi, 

obloukem). 

Chytání míče obouruč, tlumení míče 

vnitřní stranou nohy. 

Vedení míče driblingem, nohou 

střelba na koš jednoruč a obouruč. 

Střelba vnitřním nártem na branku, 

z místa i z pohybu vyvolenou rukou, 

nohou. 

Uržet míč pod kontrolou družstva 

dopravit míč z ochranné poloviny na 

útočnou a zakončit střelbou. 

 

    

    

 

 Prv  

 

 

 

M         

         

 

       

 

 

   OSV  1 

 

   OSV 2 

 

    OSV 3 

 

    OSV 4 

 

 zná jednoduchá pravidla fotbalu 

 zvládá odpal a pohyb po hřišti 

 

 

 

Pohybové hry  
Základní pojmy související 

s funkcemi her, pravidly a 

používaným  náčiním. 

Variace her jednoho druhu 

využití přírodního prostředípro 

    

    

 

         

 

 

 

 

   OSV  1 

 

   OSV 2 
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pohybové hry. 

Využití netradičního náčiní 

střelba na branku, přihrávky, herní 

činnosti jednotlivce. 

Úpoly  

Přetahy i přetlaky (jednotlivci i různé 

skupiny). 

 

 

 

 

 

 

 

    OSV 3 

 

   OSV 4 

 

    

 

    MeV 5. 4. 

 zvládá správné držení těla 

 zvládá aktivně správné dýchání 

 umí zařadit v případě potřeby 

relaxační a uvolňovací cviky 

 

 

 

 

 

 

 

 ovládá pravidla bezpečnosti ve vodě a 

u vody 

 zvládá plavecký styl kraul a prsa 

 s dopomocí ovládá plavecký styl znak 

 umí vydechovat do vody 

 zvládá startovní skok 

 ovládá startovní povel 

 

Relaxační, vyrovnávací, nápravná 

a uvolňovací cvičení  
Zařazujeme pravidelně do 

pohybového režimu žáků v hodinách 

Tv především při svalovém oslabení, 

svalovém zatížení, delším sezení, 

nesprávném držení těla. 

 

Upevňujeme návyk správného 

dýchání, aktivní užití dýchání do 

břicha. 

Plavecký výcvik  

Základní pojmy a názvy z plavání 

plavecký styl kraul včetně dýchání 

do vody. 

Plavecký styl prsa včetně dýchání do 

vody 

Seznámení s plaveckým stylem znak. 

Startovní skok. 

Startovní povel. 

Obrátka . 

Lovení předmětu ze dna bazénu. 

Plavání pod vodou 

Skoky do .vody a jejich modifikace. 

Hry ve vodě. 

Soutěže. 

    

 Prv  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

OSV  1 

 

 OSV 2 

 

     

OSV 4 

 

   

 OSV 5 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

 
Vzdělávací oblast je v 1. - 4.ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu 

pracovní činnosti. 

 

Výchovně vzdělávací cíle: 

 

- vytváření pozitivního vztahu k práci a k odpoědnosti za kvalitu svých i společných výsledků  

práce 

- rozvíjet jemnou motoriku a manuální zručnost 

- všechny praktické činnosti jsou propojeny s rozumovou činností a rozšiřováním obzoru žáků 

- vest žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracování 

materiálů a všímat si jejich vlastností 

- umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, naučit se s nimi bezpečně zacházet a volit pro 

určitou činnost vhodný nástroj 

- praktickými činnostmi s různými materiály zpřesňovat představy dětí o věcech a jevech 

okolního světa 

- učit žáky, aby při práci uvažovali, dokázali své činnosti popsta a organizovat práci 

- získávat aktivní vztah k životnímu prostředí a vytvářet povědomí o řešení ekologických 

problémů 

- dát prostor žákům pro vlastní tvůrčí činnost 

 

Charakteristika předmětu:   

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

   Práce s drobným materiálem. 

   Konstrukční činnosti. 

   Pěstitelské práce. 

  

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a vede žáky 

k získání základních dovedností v různých oborech lidské činnosti. 

Koncepce práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého 

kontaktu s lidskou činností, má úzkou vazbu na ostatní vyučovací předměty. 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je cíleně zaměřena na praktické pracovní návyky  a 

doplňuje základní vzdělávání o složku nezbytnou pro uplatnění člověka v životě a ve 

společnosti. 

Žák se učí pracovat s různými material, učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní 

činnost samostatně i v týmu.Ve všech tematických okruzích jsou žáci vedeni k dodržování 

zásad bezpečnosti a hygieny práce. 

Výuka komplexním způsobem přispívá k rozvoji žáků(rozvoj řeči, myšlení, tvořivosti…), 

rozvíjí jejich motorické schopnosti, manuální dovednosti, pracovní návyky. 

Prostřednictvím pracovních činností se realizuje výchova žáků ke zdraví a bezpečnosti práce, 

výchova k ochraně přírody a vytvářejí se základy ekologického cítění žáků. 
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1.Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

 

Výuka Pracovních činností přispívá k rozvoji klíčových kompetencí takto: 

 

Kompetence k učení: 

Žáci plánují, organizují a řídí vlastní práci. Začínají chápat důležitost dalšího vzdělávání pro 

život. Získané informace a dovednosti používají v praxi a naopak. 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák činí taková rozhodnutí, která vedou k úspěšnému splnění úkolu, jsou schopni je vysvětlit 

a obhájit.Vyučující vede diskusi při řešení problémů, dává žáků dostatečný prostor pro 

samostatnou  tvořivou práci. 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák se učí pracovat podle pokynů, jednoduchých plánků a předloh. 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák se učí  spolupracovat ve skupině, poskytnout radu a pomoc druhým.Chápou potřebu 

efektivně spolupracovat, oceňovat zkušenosti druhých, respektovat různé postupy práce. 

 

Kompetence občanské: 

Žák chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy. Vyučující využívá 

vhodné příležitosti a seznamuje žáky s problémy životního prostředí, vštěpuje žákům principy 

chování vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji. 

 

Kompetence pracovní: 

Žák používá bezpečně a účinně matriály a nástroje. Při práci dodržuje vymezená pravidla, 

chrání své zdraví i druhých. Umí poskytnout jednoduchou první pomoc. 

 

2.Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

OSV 1: Rozvoj schopnosti poznání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;               

 cvičení dovednosti zapamatovat si, řešení problémů, dovednosti tvořivě pracovat. 

OSV 4:Psychohygiena – postupné získávání dovedností pro pozitivní ladění mysli a dobrý 

vtah k sobě samému, sociální dovednosti pro předcházení stresům a zvládání 

stresových situací, hledání pomoci pži potížích. 

Sociální rozvoj 

OSV 6: Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem  

 a respektování odlišností. 

OSV7: Mezilidské vztahy - péče dobré vztahy se spolužáky a vyučujícími, chování        

podporující dobré vztahy, empatie pohled na věc očima druhého, respektování, 

podpora, pomoc, lidská práva jako regulativ vztahů a chování. 

OSV 9 : Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností ke kooperaci(seberegulace  

  v situaci nesouhlasu, odporu, dovednost odstoupit  od vlastního nápadu, dovednost  

  navazovat na druhé a rozvíjet jejich myšlenku, pozitivní myšlení); rozvoj sociální  

  dovednosti kooperovat (komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení  a  

  organizování práce skupiny), rozvoj individuálních  sociálních dovedností pro 

  zvládnutí situace soutěže a konkurence. 
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Enviromentální výchova 

EV 2:   Základní podmínky života - voda(vztahy vlastností vody a života, význam vody pro  

člověka, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás), ovzduší(význam pro život na  

Zemi, ohrožování ovzduší a vliv na klimatické změny), půda((propojenost složek  

životního prostředí, zdroj výživy) hospodaření s přírodními zdroji 

EV 3:  Lidské aktivity a problémy životního prostředí - doprava a životní prostředí (ekologické 

druhy dopravy);odpady a hospodaření s odpady(sběr a třídění odpadů, 

recyklaceodpadů, druhotné suroviny);zásada předběžné opatrnosti při ochraně přírody 

při akcíc konaných v přírodě. 

Mediální výchova 

MV 1:  Kritické vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu k reklamě, 

 objasňování jejich cílů a vlivu na člověka. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 hodina 1. 

 

 
Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 

Průřezová  

témata 

 udržuje pořádek a čistotu pracovního 

místa 

 dodržuje zásady bezpečnosti práce a 

hygieny 

Práce se papírem, barevným 

papírem. 

 

Stříhání, vystřihování, lepení, 

skládání, určování různých druhů 

papíru. 

 

Péče o pokojové rostliny. 

Čj  

M  

Vv  

Prv  

Dv  

OSV 1 

OSV 2  

OSV 3  

OSV 4 

 pracuje podle jednoduché předlohy 

s doprovodným slovním návodem 

 prohlubuje elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicí  

Modelování. 

Práce s papírem. 

Práce s přírodninami. 

Práce s textile. 

Jednoduchý výrobek ze stavebnice. 

Čj  

M  

Vv  

Dv  

OSV 1  

OSV 2  

OSV 4 

 pracuje s jednoduchými pomůckami a 

nástroji  

 zdokonaluje se v elementárních 

dovednostech 

 získává přehled o základech ekologie 

Stolování (jazyky, prostírání). 

Tabule pro jednoduché stolování. 

Odpad a jeholikvidace (třídění). 

Přesazování květin. 

Jednoduché práce na školním 

pozemku. 

Čj  

M  

Vv  

Prv  

Dv  

 

OSV 1  

OSV 2  

OSV 3  

EV 3  

EV 4  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 hodina 2. 

 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 

Průřezová  

témata 

 udržuje pracovní 

plochu v čistotě a 

pořádku 

 umí vystříhat a 

vytrhat jednotlivé 

geometrické tvary 

 umí správně užívat 

pracovní nástroj 

 seznámí se se 

zásadami hygieny a 

bezpečnosti práce 

Práce s papírem, 

barevným papírem. 

 

Skládání, vytrhávání, 

trhání, lepení, stříhání. 

 

Péče o pokojové 

květiny. 

 

Chování u stolu. 

Vv  

Čj  

M  

Prv  

Dv  

OSV 1  

OSV 4 

 pracuje podle 

jednoduché předlohy 

se slovním návodem 

učitele 

Modelování (lid. zvyky, 

tradice, řemesla). 

 

Práce s papírem, 

barevným papírem. 

 

Práce s přírodninami. 

Vv  

Čj  

M  

Prv  

Dv  

OSV 1  

OSV 3  

 pracuje 

s jednoduchými 

pomůckami a nástroji 

 zvládá elementární 

dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicí 

 seznámí se se 

základními 

myšlenkami a pojmy 

ekologie 

Stolování, příprava 

tabule . 

 

Třídění odpadu (sběr 

papíru, PET lahví). 

 

Seznámení se školním 

pozemkem . 

 

Jednoduchý výrobek ze 

stavebnice. 

Vv  

Čj  

M  

Prv  

Dv  

 

OSV 1  

OSV 2 

EV 3 

           

EV 4  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 hodina 3. 

 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 

Průřezová 

 témata 

 dodržuje hygienu a zásady 

bezpečnosti při práci 

 organizuje a plánuje svoji pracovní 

činnost a je schopen řídit pracovní 

proces s ohledem na získané 

informace 

Práce s papírem a kartonem 

Přesné měření, stříhání, lepení a 

překládání 

Práce s přírodninami  

Práce s textilem 

Různé druhy stehů, opravy a 

úpravy oděvů (knoflík) 

Ošetření pokojových rostlin 

Čj  

M  

Prv  

Dv  

Vv  

OSV 1  

OSV 2 

OSV 3 

OSV 4 

 provádí přiměřené praktické činnosti 

s daným drobným materiálem 

 zvládá jednoduché pracovní postupy, 

provádí jednoduchou montáž a 

demontáž 

 zapojuje se do práce ve skupině či 

dvojici  

Práce s papírem 

Práce s přírodninami 

Práce s textilem 

Úprava u stolu (skládání 

ubrousků, květiny na stole, 

jmenovky) 

Montážní a demontážní práce 

Čj  

M  

Prv  

Dv  

Vv  

OSV 1  

OSV 2-  

OSV 3 

OSV 4 

OSV 7  

 samostatně pracuje podle slovního 

návodu a jednoduchého náčrtu  

 umí pracovat s jednoduchým nářadím 

 hodnotí odpad podle druhu 

 vnímá estetické kvality prostředí 

Práce s textiliemi (Svátek 

matek) 

Práce s papírem – balení knih 

Práce s přírodninami – 

velikonoční dekorace 

Jednoduché práce na školním 

pozemku 

Třídění odpadu, sběr 

druhotných surovin 

Čj  

M  

Prv  

Vv  

 

OSV 1  

OSV 2  

OSV 3 

OSV 4 

EV 3 

EV 4  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 hodina 4. 

 

 

Očekávané výstupy Učivo - obsah Mezipředmě- 

tové vztahy 

Průřezová 

témata 

 rozliší různé druhy materiálů, 

předvede své praktické činnosti 

s daným materiálem 

 bezpečně zachází s elementárními 

nástroji a pomůckami 

 zvládá jednoduchý pracovní postup 

podle návodu 

 bezpečně používá a využívá 

vlastnosti různých materiálů při 

složitějších pracovních činnostech 

Páce s papírem a kartonem 

Stříhání . 

 

Práce se šablonami, přesné měření, 

překládání, lepení, sešívání, určování 

vlastností papíru – tloušťka, povrch, 

barva, pružnost, tvrdost. 

 

Různé druhy papírů – novinový, 

kancelářský, balící. 

 

Auta, roboti z kartonů. 

 

 

 

M – 

geometrie 

Vv 

 

OSV 1 

 provede pokusy a pozorování při 

nichž vlastní prací pozná vlastnosti 

materiálů, vlastnosti a účel nástrojů a 

pomůcek 

 vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních a netradičních 

materiálů 

 pracuje podle slovního návodu a 

předlohy 

 popíše jednoduchý pracovní postup 

 rozliší od sebe přírodní a technické 

materiály 

 vytváří si návyk organizace a 

plánování práce 

Práce s drobným přírodním  

Propichování, slepování, lisování, 

svazování, krájení. 

 

Vlastnosti materiálu. 

 

Př - příroda 

 

OSV 1 

 podle vzorového výrobku a výkladu 

vyrobí svůj vlastní výrobek 

 bezpečně zachází s elementárními 

nástroji 

Práce s textilem 

Různé druhy stehů vyšívání, přišití 

knoflíku, přišití poutka, háčku, 

navlékání gumy. 

 

Výroba jednoduchého střihu. 

 

Rozlišování textilií – bavlněné,  

lněné, hedvábné, vlněné. 

 

Př - 

povolání 

 

OSV 1 

 

 předvede péči o pokojové rostliny, 

provede jednoduchá pozorování 

pokojových rostlin 

 používá vhodné pěstitelské nářadí a 

správné postupy 

 navrhne využití květin při výzdobě 

interiéru 

 vyhledává informace o pokojových 

rostlinách v dostupné literatuře 

 rozliší jedovaté a nebezpečné 

pokojové rostliny 

Péče o pokojové rostliny 

Zalévání, kypření, kypření, 

přesazování, rozmnožování 

řízkováním. 

 

Péče o rostliny. 

 

Vysévání semen do truhlíků. 

 

Jednoduchá úprava květin  

řezaných, ev. sušených květin. 

 OSV 1 

EV 5 

 uvede jednoduchý pracovní postup 

 vyhotoví jednoduché výrobky dle své 

fantazie, při práci dbá na osobní 

čistotu a bezpečnost 

Práce s modelovací hmotou 

Válení, hnětení, dělení, ohýbání 

pozorování vlastností materiálu. 

 

 

Čj – příběhy 

ze života 

lidí 

 

OSV 1 

 orientuje se v základním vybavení 

kuchyně 

 připraví samostatně jednoduchý 

pokrm 

 udržuje pořádek a čistotu na pracovní 

ploše 

Stolování 

Úprava stolu, skládání ubrousků, 

jmenovky. 

 

Příprava jednoduchého pohoštění ze 

studené kuchyně. 

 

Př - člověk 

 

OSV 1 

MKV 4 
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 dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygieny práce 

 poskytne první pomoc při úrazu v 

kuchyni 

 

Vánoční/velikonoční perníčky. 

 

Bezpečná obsluha elektrických a 

plynových spotřebičů. 

 úspěšně vyřeší problémy s pracovním 

návodem 

 uvede jednoduchý pracovní postup 

 bezpečně zachází s jednotlivými díly 

stavebnice 

 zhotoví jednoduchý výrobek dle 

vlastní fantazie 

Práce montážní a demontážní 

Práce se stavebnicí – montáž, 

demontáž a údržba některých 

jednoduchých výrobků. 

 

Vytváření vlastních plošných i 

prostorových kompozic ze 

stavebnicových prvků a volného 

materiálu. 

 

Výroba ve skupinách. 

 

Př - měření 

 

MV 6 

 Třídění odpadu 

Recyklace – možnosti dalšího 

využití. 

 EV 5 

MKV 4 
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6. Hodnocení  

 
I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby zákonní zástupci žáků byli včas informováni o průběhu 

a výsledcích vzdělávání dítěte. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm,  

slovně nebo kombinací obou způsobů.  

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v 

případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 

nebo zákonného zástupce žáka.  

5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

6. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem. 

7. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

8. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní  povinnou 

školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, 

v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím 

soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku 

zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou 

školou. 

II. Hodnocení prospěchu a chování , způsob získávání podkladů pro hodnocení 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání  a chování žáků je:  

 jednoznačné 

 srozumitelné 

 věcné, srovnatelné s předem danými kritérii 

 všestranné 

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu. Hodnocení by 

mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Při hodnocení posuzuje 

učitel žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou daného předmětu, uplatňuje 

pedagogický takt, přiměřenou náročnost a maximální objektivnost. Sleduje žákovu snahu, 

samostatnost, tvořivost, kvalitu dílčích i konečných výsledků práce a uplatňování získaných 

dovedností. Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka. 

U průběžného hodnocení používáme různé formy hodnocení a jejich kombinace. 

.Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem dále 

pracujeme. 
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Při hodnocení chování žáka ve škole a při akcích pořádných školou učitel posuzuje 

respektování dohodnutých pravidel, dodržování bezpečtnostních pokynů a udržování dobrých 

mezilidských vztahů. 

Hodnocení práce žáků je rozděleno podle zaměření předmětů na: 

 hodnocení předmětů s převahou naukového zaměření 

 hodnocení předmětů s převahou výchovného zaměření 

 

1.Hodnocení předmětů s převahou naukového zaměření 

Kritéria hodnocení předmětů s převahou naukového zaměření: 

 vztah k učení 

 zvládnutí výstupů  jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností 

žáka, schopnost řešit problémové situace 

 úroveň myšlení 

 řízení vlastního učení 

 úroveň komunikačních dovedností, formulace myšlenek a výstižné vyjadřování 

 schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit problém tvůrčím způsobem 

 změny v chování, postojích a dovednostech, respektování pravidel práce 

  míra zodpovědnosti žáka, plnění školních povinností 

 

  Způsob získávání podkladů pro hodnocení, formy ověřování vědomostí a dovedností  žáků: 

 soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování 

 sledování a analýza průběžné práce žáka (jeho přístup k práci, snaha, samostatnost a 

tvořivost, kvalita výsledků dílčích činností, sebehodnocení, uplatňování získaných 

dovedností) 

 hodnocení samostatných školních a domácích prací 

 žákovské portfolio 

 různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové písemné práce, 

testy, diktáty, cvičení) 

 mluvený projev 

 zpracování prací k danému tématu 

 úprava sešitů, samostatná práce, domácí úkoly 

 výroba pomůcek, modelů 

 projektové  a skupinové práce 

 konzultace s ostatními učitel 

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

Žák je za své výkony hodnocen průběžně. Učitel vede žáky k sehodnocení. Spolu se žákem 

hledá možnosti pro dosažení lepšího výsledku. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za první pololetí nehodnotí. 
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Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 

komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský 

úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v 

termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného 

zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

2. Formy klasifikace 

 Dílčí hodonocení a klasifikace 

Formy a způsob hodnocení a klasifikace si volí učitel podle charakteru předmětu podle 

vlastního uvážení. 

Hodnocení by mělo mít pozitivní motivační charakter, mělo by odrážet volní nasazení žáka, 

nejen míru výkonu. Ve 3. a 4. ročníku by mělo hodnocení  více vyjadřovat míru očekávaných 

výstupů  v jednotlivých předmětech. 

 Celková klasifikace v daném předmětu 

Klasifikace v jednotlivých předmětech na konci období je určena kvalitou práce žáka za dané 

období. 

Informace o vzdělávání a chování žáka poskytuje škola zákonným zástupcům prostřednictvím 

žákovské knížky, třídních schůzek a individuálních konzultací. 

O nedostatečném prospěchu, výrazném zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje 

vyučující ředitelku školy a pedagogickou radu. Vyučující sám nebo prostřednictvím ředitelky 

školy prokazatelně informuje zákonné zástupce žáka. 

Na konci 1.pololetí může žák obdržet výpis z vysvědčení, na konci 2. pololetí se žákům 

vydává original vysvědčení. 
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3. Celkový prospěch 

Žák je hodnocen těmito stupni: 

 prospěl s vyznamenáním 

 prospěl 

 neprospěl 

 nehodnocen 

Žák je hodnocen stupněm: 

prospěl s vyznamenáním, není – li při celkové klasifikaci hodnocen v žádném povinném 

předmětu stupněm horším než 2, průměr z povinných předmětů není horší než 1,5 a jeho 

chování je velmi dobré 

prospěl, není – li při celkové klasifikaci hodnocen v žádném z povinných předmětů stupněm 5 

neprospěl, je- li v některém povinném předmětu hodnocen přiklasifikaci stupněm 5 

nehodnocen, není – li možné hodnotit žáka z některého z povinných předmětů na konci 1. 

pololetí 

4. Hodnocení  žáků na vysvědčení 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) 1 – velmi dobré, 

b) 2 – uspokojivé, 

c) 3 – neuspokojivé. 

Stupeň 1  (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního     

řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 

výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.      

Stupeň 2  (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. 

Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 

vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3  (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopouští se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo 

provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně 

narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku 

ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka.  

Při porušení školního řádu lze podle závažnosti porušení žákovi uložit kárné opatření. 
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Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy, uložení napomenutí nebo důtky se 

zaznamenává do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává na 

vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

Postihování chování žáka mimo školu:  

Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své  děti v oblasti výchovné. Škola 

hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole. 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím 

programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák : 

 uvědomuje si smysl a cíl učení, má pozitivní vztah a aktivní přístup k učení, posoudí  

vlastní pokrok 

 poznatky, fakta a pojmy ovládá uceleně a přesně, na základě zadaných pokynů nebo 

logického úsudku řeší úkoly 

 samostatně plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se 

dalšímu učení 

 samostatně vyhledává, třídí a využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

v praktickém životě 

 myslí logicky a v jeho myšlení se projevuje samostatnost a tvořivost 

 k řešení problému využívá vlastního úsudku a zkušeností, samostatně řeší problémy 

 své názory a myšlenky vyjadřuje v logickém sledu, jeho ústní a písemný projev je 

souvislý a výstižný 

 naslouchá druhým lidem, porozumí jim a umí vhodně reagovat 

 rozumí různým typům textů, záznamů a jiných informačních a komunikačních 

prostředků a využívá je 

 účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 plní své školní povinnosti včetně domácí přípravy 

 respektuje učitelem zadaná pravidla týkající se určitého předmětu 

  Stupeň 2 (chvalitebný) 

   Žák:  

 si většinou uvědomuje smysl a cíl učení, má pozitivní vztah a aktivní přístup k učení, 

posoudí vlastní pokrok 

 poznatky, fakta a pojmy ovládá v podstatě uceleně a přesně, na základě zadaných 

pokynů nebo logického úsudku řeší úkoly převážně úspěšně 

 plánuje, organizuje a řídí učení s menší pomocí učitele, projevuje ochotu věnovat se 

učení  

 vyhledává, třídí a využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech  a v 

praktickém životě s menší pomocí učitele 

 myslí většinou logicky správně a v jeho myšlení se projevuje samostatnost a tvořivost 
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 k řešení problému využívá vlastního úsudku a zkušeností, problémy řeší většinou 

samostatně 

 své názory a myšlenky vyjadřuje většinou v logickém sledu, jeho ústní a písemná 

projev je souvislý a výstižný 

 naslouchá druhým lidem, většinou jim porozumí a umí vhodně reagovat 

 převážně rozumí různým typům textů, záznamů a jiných informačních a 

komunikačních prostředků a tvořivě je využívá 

 spolupracuje ve skupině, většinou pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 většinou plní školní povinosti včetně domácí přípravy 

 převážně respektuje učitelem zadaná pravidla práce týkající se určitého předmětu 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák: 

 uvědomuje si smysl a cíl učení pouze částečně, jeho přístup a vztah k učení je méně 

aktivní, posoudí vlastní pokrok jen za pomoci učitele 

 v požadovaných poznatcích, faktech a pojmech má mezery, zadané úkoly řeší na 

podnět učitele, případné chyby odstraňuje s pomocí učitele 

 vlastní učení plánuje, organizuje a řídí pouze s pomocí učitele, projevuje menší ochotu 

věnovat se dalšímu učení a vzdělávání 

 vyhledává, třídí a využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech a v 

ptaktickém životě pouze za pomoci učitele 

 logické myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, vyskytují se v něm chyby 

 k řešení problému využívá vlastního úsudku a zkušeností jen někdy, samostatné řešené 

mu činí potíže 

 své názory a myšlenky vyjadřuje v logickém sledu pouze částečně, jeho ústní a 

písemný projev je většinou nesouvislý, nevýstižný 

 druhým lidem naslouchá jen částečně, někdy jim nerozumí a neumí vhodně reagovat 

 částečně rozumí různým typům textů, záznamů a jiných informačních a 

komunikačních prostředků a využívá je s menší pomocí učitele 

 spolupracuje ve skupině jen částečně, neovlivňuje kvalitu společné práce 

 nepravidelně plní školní povinnosti včetně domácí přípravy 

 většinou respektuje učitelem zadaná pravidla práce týkající se určitého předmětu 

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák: 

 si neuvědomuje smysla cíl učení, nemá k němu pozitivní vztah, jeho přístup k výuce je 

pasivní, neposoudí vlastní pokrok 

 v požadovaných poznatcích, faktech i v logickém myšlení se vyskytují závažné chyby 

 obtížně plánuje, organizuje a řídí vlastní učení i za pomoci učitele, projevuje malou 

snahu a ochotu věnovat se dalšímu učení a vzdělávání 

 obtížně vyhledává, třídí a využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech a v 

praktickém životě, pracuje s pomocí učitele 

 v logickém myšlení se vyskytují chyby, není tvořivé 
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 k řešení problému neumí využívat vlastního úsudku zkušeností, převážně neumí 

samostatně řešit problémy 

 své názory a myšlenky nevyjadřuje v logickém sledu, jeho ústní podání a písemný 

projev není souvislý a výstižný 

 druhým lidem naslouchá jen ojediněle, většinou jim nerozumí a neumí vhodně 

reagovat 

 částečně rozumí různým typům textů, záznamů a jiných informačních a 

komunikačních prostředků a využívá je pouze s pomocí učitele 

 většinou nespolupracuje ve skupině, většinou negativně ovlivňuje kvalitu práce 

 obvykle neplní školní povinnosti včetně domácí přípravy 

 málokdy respektuje učitelem zadaná pravidla týkající se určitého předmětu 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák: 

 si neuvědomuje smysl a cílm učení, nemá k němu pozitivní vztah, přístup k učení je 

negativní, neposoudí vlastní pokrok 

 požadované poznatky, fakta a pojmy neovládá, nedovede je použít ani za pomoci 

učitele 

 neplánuje, neorganizuje a neřídí vlastí učení ani s pomocí učitele, neprojevuje ochotu 

věnovat se dalšímu učení a vzdělávání 

 nevyhledává, netřídí a nevyužívá informace v procesu učení, tůrčích činnostech a v 

praktickém životě a nepracuje ani s pomocí učitele 

 neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedosatky 

 k řešení problému neumí využívat vlastního úsudku a zkušeností, neumí samostatně 

řešit problémy 

 své názory a myšlenky nedokáže vyjádřit, jeho ústní a písemný projev není souvislý a 

výstižný 

 nenaslouchá druhým lidem, neporozumí jim a neumí vhodně reagovat 

 nerozumí různým typům textů, záznamů a jiných informačních a komunikačních 

prostředků ani za pomoci učitele 

 nespolupracuje ve skupině, negativně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 neplní své školní povinnosti včetně domácí přípravy 

 nerespektuje učitelem zadaná pravidla práce týkající se určitého předmětu 
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5. Hodnocení předmětů s převahou výchovného zaměření 

Při hodnocení jsou zohledněny osobní dispozice a předpoklady žáků. Učitel používá kritéria 

odpovídající povaze hodnoceného předmětu. 

Předměty s převahpu výchovného zaměření jsou: tělesná výchova, výtvarná výchova, 

pracovní činnosti, hudební výchova a volitelné předměty. 

Kritéria hodnocení: 

 vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 

 kvalita projevu 

 spolupráce ve skupině 

 vztah k životnímu prostředí 

 kvalita práce 

 schopnost organizovat vlastní práci 

 tolerance a ohleduplnost 

 respektování dohodnutých pravidel v daném předmětu 

 respektování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák: 

 ochotně se zapojí do činností a projevuje o ně zájem 

 osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě a samostatně 

 projev je esteticky působivý nebo proveden podle zadaných kritérií 

 účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 chápe základní ekologické souvislosti  a udržuje kolem sebe pořádek 

 úkoly dokončí v dohodnuté kvalitě a v časovém termínu 

 účelně organizuje svou práci 

 respektuje dohodnutá pravidla v daném předmětu 

 chová se tak, aby nepoškozoval zdraví své i ostatních 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák: 

 zapojí se činností a projevuje o ně zájem 

 osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje převážně tvořivě a samostatně 

 projev je převážně eteticky působivý nebo  proveden podle zadaných kritérií 

 spolupracuje ve skupiněm, většinou pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 chápe základní ekologické souvislosti a většinou udržuje kvalitní životní prostředí 

 praktické úkoly dokončí kvalitně, jen s drobnými nedostatky 

 většinou si účelně zorganizuzje vlastní práci 

 umí se vcítit do situací druhých , většinou odmítá útlak a hrubé násilí 

 převážně respektuje dohodnutá pravidla v daném předmětu 

 většinou se chová tak, aby nepoškozoval zdraví své i ostatních 



122 
 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák: 

většinou se zapojí do činností, ale zájem nemá trvalý charakter 

 jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele 

 projev je málo esteticky působivý nebo se odchyluje od zadaných kritérií 

 ve skupině spolupracuje jen částečně, neovlivňuje kvalitu společné práce 

 většinou chápe základní ekologické souvislosti, ale často neudržuje kvalitní životní 

prostředí 

 výsledky práce mají nedostatky 

 práci si organizuje méně účelně 

 často se neumí vcítit do situací druhých, většinou neodmítá útlak a hrubé násilí 

 většinou respektuje dohodnutá pravidla v daném předmětu 

 svým chováním občas ohrožuje zdraví své i ostatních 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák: 

 zapojí se činností pouze pod dohledem a kontrolou učitele 

 dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 

 projev není většinou esteticky působivý nebo se významně odchyluje od zadaných 

kritérií 

 většinou nespolupracuje ve skupině a negativně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 chápe základní ekologické souvislosti jen částečně a neudržuje kvalitní životní 

prostředí 

 výsledky práce mají vždy vážné nedostatky 

 práci si dovede organizovat jen za soustavné pomoci učitele 

 neumí se vcítit do situcí druhých, neodmítá útlak a hrubé násilí 

 většinou nerespektuje dohodnutá pravidla v daném předmětu 

 svých chováním často ohrožuje zdraví své i ostatních 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák: 

 odmítá se zapojit do činností 

 dovednosti a vědomosti má málo osvojené a nedovede je aplikovat ani s pomocí 

učitele 

 projev není esteticky působivý a neodpovídá zadaným kritériím 

 nespolupracuje ve skupině, negativně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 nechápe základní ekologické souvislosti a poškozuje životní prostředí 

 ve své práci nedosahuje žádných výsledků 

 není schopen organizovat svou vlastní práci 

 neumí se vcítit do situací druhých, používá útlak a hrubé násilí 

 nerespektuje dohodnutá pravidla v daném předmětu 

 svým chováním většinou ohrožuje zdraví své a ostatních 
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III.Pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení od 1. ročníku. 

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným  

věku žáků. 

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, 

žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen 

klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

 co se mu daří 

 co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

 jak bude pokračovat dál 

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale     

má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

7. Na konci pololetí žák jednoduchou písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení 

v oblasti: zodpovědnost, motivace k učení, sebedůvěra, vztahy v třídním kolektivu 

 

IV.Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách. 

Opravné zkoušky 

1. Žákovi, který je na koci 2. pololetí klasifikován nejvýše ve dvou povinných předmětech 

stupněm 5, umožní ředitel školy vykonat opravné zkoušky.  

2. Žák koná opravné zkoušky na konci příslušného školního roku. Termín stanoví ředitel 

školy. Nemůže – li se žák za závažných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní 

mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 30. září; do té doby 

navštěvuje žák podmíněně vyšší ročník. 

3. Žák může v jednom dnu skládat jednu opravnou zkoušku. Pokud zkoušku nevykoná nebo 

se k ní nedostavil, žák v daném předmětu neprospěl. 

4.  Žák je na vysvědčení hodnocen stupněm shodným s výsledkem zkoušky. 
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Přezkoumání výsledků hodnocení 

1. Má – li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých 

předmětech nebo hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do  tří 

pracovních dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o 

přezkoumání výsledků hodnocení, je – li vyučujícím předmětu ředitel školy, může 

zákonný zástupce požádat krajský úřad. 

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi ČŠI. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, nebo v 

případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním.  Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením,  nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení 

na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Výsledek 

přezkoušení  stanoví komise hlasováním. 

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 

komisi náhradní termín přezkoušení. 

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním     

vzdělávacím programem. 

     V případě hodnocení chování nebo předmětu  převahou výchovného zaměření posoudí 

ředitel nebo krajský úřad dodržení pravidel hodnocení. V případě porušení těchto pravidel, 

rozhodne o změně klasifikace. Rozhodnutáí oznámí zákonnému zástupci žáka do 14 dnů 

ode dne doručení žádosti. Při změně hodnocení obdrží žák  nové vysvědčení. 

7.  Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 8. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky,     

může požádat o přezkoušení podle § 22. 
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Odložení klasifikace 

Není – li žáka možné hodnotit na konci prvního pololetí , určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do konce března. 

Není – li hodnocení možné provést ani v náhradním termínu, žák se za prvního  pololetí 

nehodnotí.  

Nelze – li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín tak, aby bylo provedeno nejpozději do 30. září. Do té doby navštěvuje žák 

nejbližší vyšší ročník.Není – li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

Postup do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí 

nebo při opravných zkouškách dosáhl hodnocení prospěl a dale pokud už jednou na prvním 

stupni neprospěl a opakoval ročník. 

Chování 

Třídní učitel rozhoduje o stupni z chování, a to na základě vlastního hodnocení a s 

přihlédnutím k hodnocení žáka dalšími učiteli  a zaměstnanci školy. Návrh pro pedagogickou 

radu předkládá třídní učitel nebo ostatní učitelé ve třídě. V případě nejednotného názoru 

rozhoduje hlasování členů pedagogické rady. 

Kritéria hodnocení 

Stupeň 1 – velmi dobré; žák respektuje vnitřní řád školy, méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle 

Stupeň 2 – uspokojivé; žák se chová v zásadě v souladu s vnitřním řádem šoly. Dopustí se 

závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Je přístupný 

výchovnému působení. 

Stupeň 3 -  neuspokojivé; chování žáka je v rozporu s vnitřním řádem školy. Dopuští se 

opakovně závažných přestupků. Neprojevuje snahu o náprav, výchovná opatření jsou 

neúčinná, narušuje činnost kolektivunebo se dopouští poklesku v mravním chování. 

Výchovná opatření 

Pochvaly a jiná ocenění; třídní učitel nebo ředitel školy může udělit pochvalu nebo jiné 

ocenění žákovi za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný 

čin, za dlouhodobě úspěšnou práci, za reprezentaci školy. 

Napomenutí a důtky; třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit 

napomenutí nebo důtku.  

Ředitelskou důtku uděluje ředitel  na projednání v pedagogické radě školy za soustavné 

drobné porušování nebo jednorázové hrubé porušení školního řádu a zásad slušného chování 

ve škole nebo v rámci školních akcí. Třídní učitel oznámí důvody výchovného opatření  

prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. 

Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 
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5.Vzdělávání a hodonocení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami . 

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb.  

 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno 

jinak. 

1. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba s potřebou 

podpůrných opatření.  

2. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření 

nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

 3. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se 

ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 

4. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. (např. bodové ohodnocení, hodnocení s 

uvedením počtu chyb – zlepšení, apod.) 

5. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

6. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě 

poradenského zařízení. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co 

nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení 

místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). 

7. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a 

hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické 

materiály. 

8. Klasifikace bývá  provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a nedostatky překonávat,       

9. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       

10. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním 

na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu.  

11.V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                              

Organizace vzdělávání individuálně integrovaného žáka jeho rozsah a průběh jsou stanoveny 

v individuálním vzdělávacím plánu žáka, podle výsledků odborného vyšetření. 
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U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

a) 1 - výborný 

b) 2 – chvalitebný 

c) 3 – dobrý 

d) 4 – dostatečný 

e ) 5 - nedostatečný 

6.Zásady pro používání slovního hodnocení 

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 

Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 

klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 

hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 

nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v 

jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na 

konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze 

použít i pro hodnocení chování žáka. 
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Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení : 

Prospěch  

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 
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Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

Chování  

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 

méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závažných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 

vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 

jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 

výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

Klasifikace bývá  provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a nedostatky překonávat,       

Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci. 

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na 

žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu.  

V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho 

poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                              
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno 

jinak. 

7. Hodnocení nadaných dětí a žáků 

 

Cílem hodnocení těchto žáků je především rozvíjet a podporovat jejich vnitřní motivaci. 

 

 

1. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje individuální přístup každého pedagoga. 

 

2. Pro nadaného žáka učitel připraví a zadá školní práci, která bude odpovídat a rozvíjet 

úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní žáci se individuálně nebo skupinově 

účastní výuky ve vyšším ročníku, což tento typ školy dobře umožňuje.  

 

3. Nadaný žák se může vzdělávat v určitém předmětu ve vyšším postupném ročníku. 

 

4. Mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni podle individuálně vzdělávacích plánů a ve vztahu 

k nim jsou hodnoceni. 

 

 

8. Hodnocení cizinců 

 

Při zařazení žáka cizince do ročníku se přihlédne k jeho znalosti českého jazyka a úrovni 

dosaženého vzdělání. 

 

Žák cizinec se ve třech po sobě následujících klasifikačních obdobích od nástupu ke 

vzdělávání hodnotí vzledem ke svému posunu, nikoliv k požadovaným výstupům ŠVP. 

 

Škola nemá povinnost žáka cizí národnosti doučovat český jazyk mimořádnou formou. 

Bezplatnou přípravu k začlenění žáka do základního vzdělávání zajistí příslušný krajský úřad 

ve spolupráci se zřizovatelem školy. 

 

9. Pravidla pro udělování výchovných opatření 

 

Pochvala třídního učitele 
Uděluje třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka, např: 

 za účast v soutěžích 

 za aktivní přístup k plnění školních povinností 

 za vylepšování školního prostředí 

 za jednorázovou pomoc při školních akcích 

 

 

Pochvala ředitele školy 

 za mimořádný výkon či úspěch, čestný čin apod. 

 

Napomenutí třídního učitele 

 za zapomínání domácích úkolů, pomůcek a potřeb na vyučování 

 za nevhodné či neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy i ostatním 

osobám ve škole, pokusu o šikanu, násilí, vulgaritu, krádež 

 za nerespektování příkazu učitele 
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Důtka třídního učitele 

Uděluje se za opakované porušování školního řádu a méně závažných projevech nevhodného 

chování. 

 za pokračující soustavné zapomínání pomůcek, domácích úkolů a potřeb na vyučování 

 za nevhodné a neslušné chování vůči spolužákům i zaměstnancům školy 

 opakované nerespektování pokynů učitele 

 za 3 neomluvené hodiny 

 

Důtka ředitele školy 

Uděluje ředitel školy při opakovaném porušování školního řádu a závažnějších projevech 

nevhodného chování po projednání na pedagogické radě – např:  

 chování, které ohrozilo zdraví spolužáků, poškodilo vybavení nebo majetek školy. 

 za vědomé ničení školního majetku 

 za hrubé  a vulgární urážky spolužáků a zaměstnanců školy 

 záměrné lhaní při projednávání přestupků 

 za neuposlechnutí učitele při akcích mimo školu 

 za více než 3 neomluvené hodiny 

 

Druhý stupeň z chování – navrhne třídní učitel a projedná pedagogická rada 

 za opakované nevhodné chování ve škole, které ohrozilo zdraví žáka a spolužáků, či 

poškodilo vybavení školy 

 za opakované záměrné ničení školního majetku 

 za opakované hrubé a vulgární urážky spolužáků a zaměstnanců školy 

 za záměrné opakované nevhodné chování ve škole – násilí, šikana, krádeže apod. 

 za vyšší počet neomluvených hodin 

 v případě, ža počet neomluvených hodin přesáhne 10, škola bude informovat OSPOD 

Tanvald 

Třetí stupeň z chování – navrhne třídní učitel, projedná pedagogická rada 

 opakované nepřístojné a záměrně nevhodné chování žáka, které poškodilo zdraví žáka 

a spolužáků, či poškodilo vybavení školy 

 za soustavné záměrné nevhodné či neslušné chování vůči spolužákům a 

zaměstnancům školy i ostatním osobám, které odporuje zásadám slušnoho chování 

 za vysoký počet neomluvených hodin 

 

 

 

Pravidla pro hodnocení jsou přílohou školní řádu. 

 


