
 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 

 

 

          ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 
                      ZŠ A MŠ CHRÁŠŤANY 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

2 

Obsah  
1. Identifikační údaje  

1.1. Název ŠVP 

1.2. Předkladatel – základní údaje 

1.3. Zřizovatel školy 

1.4. Platnost dokumentu  

1.5. Koordinátor tvorby 

 

2. Charakteristika školy  

2.1. Charakteristika školy 

2.2. Charakteristika pedagogického sboru 

2.3. Organizační schéma školy 

2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

2.5. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 

2.6. Charakteristika žáků 

 

3. Charakteristika ŠVP 

3.1. Zaměření školy  

3.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

3.4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

3.5. Začlenění průřezových témat 

 

4. Průřezová témata 

5. Učební plán 

6. Učební osnovy       

7. Hodnocení a autoevaluace školy 
7.1. Pravidla pro hodnocení žáků  

7.2. Struktura autoevaluace 

 

8. Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 

1.1 Název školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

    (ŠVP ZV) 

 

OPRAVDU RODINNÁ ŠKOLA 
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1.2. Předkladatel – základní údaje 
 

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany 

Chrášťany, U Školy 41, 252 19 
 

Základní údaje o škole 

 

Adresa: Chrášťany, U Školy 41, 252 19 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Báčová  

Telefon: 777 253 557 

E-mail: reditelka@skola-chrastany.cz 

IČO:86 59 42 65 

IZO: 000 241 288 

 

Od 1. 1. 2003 je součástí školy mateřská škola (adresa tamtéž). 

 
1.3 Zřizovatel školy 

 

Obecní úřad Chrášťany  

Chrášťany, Plzeňská 28, 25219 

Telefon: 257 951 027  
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1.4 Platnost dokumentu  

 

Datum: 

 

Podpis ředitele: 

 

Razítko školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5 Koordinátor tvorby ŠVP – Běla Jansová tel.: 737105509 
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2. Charakteristika školy   

2.1 Charakteristika školy 

 

Úplnost a velikost školy 

Naše škola je málotřídní, ve školním roce 2007/2008 se vyučovalo v jedné třídě - 1. až 3. 

ročník společně. Od školního roku 2008/2009 byla škola rozšířena na dvojtřídní (1., 2. ročník 

v I. třídě – 3., 4. ročník ve II. třídě) Od školního roku 2012/2013 byla ve škole zahájena výuka 

v 5. ročníku. V roce 2015 proběhla přístavba a rekonstrukce budovy školy. Bylo přistaveno 

druhé patro, ve kterém je nová učebna ZŠ, samostatná družina, kabinet, WC pro žáky a 

personál.  Zrekonstruována byla také tělocvična a prostory ZŠ v prvním patře. V budově jsou 

tedy tři učebny, ve kterých se vyučují žáci pěti ročníků. Pro dopolední výuku jsou k dispozici 

také prostory družiny s možností vytvoření další školní učebny. Po ukončení výuky ve třídách 

probíhá provoz družiny ve dvou odděleních. Zrekonstruována a nově vybavena byla kuchyně 

ZŠ.  Úvazky provozních zaměstnanců byly upraveny dle stávajících potřeb.  

Vybavení školy 
Škola je v rámci současných možností dobře vybavena. Ve třídách jsou nové výškově 

nastavitelné lavice a židle pro žáky, nový nábytek a tabule. Učebnice a pomůcky jsou 

průběžně doplňovány a modernizovány. Snažíme se, aby prostředí pro naše žáky, personál a 

návštěvníky školy bylo příjemné. Žáci mají k dispozici nově zrekonstruované školní hřiště, 

využíváme také zmodernizované hřiště v obci. 

Škola je vybavena základními technickými pomůckami (magnetofony, televize, video, DVD, 

notebooky pro žáky, učitelské PC, zpětný projektor – dar, interaktivní projektor a i Pody). Byl 

pořízen kvalitní elektronický klavír.  

Dostatečně prostorná a vybavená je také školní družina (hračky, hry, televizor, přehrávač 

DVD.) 

Školní jídelna je kapacitně vyhovující, s moderním vybavením. 

 

2.2 Charakteristika pedagogického sboru 
 

Většina pedagogických zaměstnanců naší školy je kvalifikovaná nebo s dlouholetou praxí a 

zkušenostmi s výukou a organizací práce na málotřídní škole. Všichni pracovníci dle 

vzdělání, potřeb a možností školy navštěvují semináře, kurzy, školení a podobně. Pravidelně 

se zúčastňujeme metodického sdružení málotřídních škol. 
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2.3 Organizační schéma školy 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Ředitelka školy (plný úvazek) 
-učitelka (plný úvazek) 

učitelka (plný úvazek) 

učitelka (zkrácený úvazek) 

učitelka Aj (zkrácený úvazek) 

asistent pedagoga (zkrácený úvazek) 

asistent pedagoga (zkrácený úvazek) 

asistent pedagoga (zkrácený úvazek) 

asistent pedagoga (plný úvazek) 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

vychovatelka (zkrácený úvazek) 

vychovatelka (zkrácený úvazek) 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

učitelka pověřená vedením MŠ (plný úvazek) 

učitelka MŠ (plný úvazek) 

učitelka MŠ (plný úvazek) 

učitelka MŠ (zkrácený úvazek) 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

hospodářka školní jídelny  

kuchařka 

pomocná kuchařka 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

 

školnice 

školnice 

uklízečka 
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2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

 

Naše škola se snaží spolupracovat se školami v okolí (málotřídními, plně organizovanými), 

zúčastňujeme se společných akcí. Pro pedagogy organizujeme vzájemné hospitace, výměny 

nápadů a osvědčených způsobů práce. Znalosti žáků 4. ročníků porovnáváme se znalostmi 

žáků okolních málotřídních škol formou jednotných testů z AJ, ČJ, MA. Probíhá také 

společná olympiáda v AJ. Naše škola organizuje pravidelný tenisový turnaj a atletickou 

soutěž. Zúčastňujeme se vědomostních soutěží (např. MUZOR, MATEMATICKÝ 

KLOKAN, PYTHAGORIÁDA). 

Přínosná je i spolupráce s MŠ. Děti nenásilnou formou připravujeme ke vstupu do základní 

školy, zapojujeme je do školního dění a vzdělávání.  

 

Škola se zapojuje do projektů EU. 

 

EU – Ovoce do škol, EU – mléko do škol 
Do těchto projektů jsme zapojeni již dlouhodobě. Snažíme se, aby děti měly nejen zpestřený 

jídelníček, ale chápeme projekt také jako možnost učit děti principům správné výživy a na 

projekty navazují i další akce (správné stolování, společné vaření, péče o zdraví a další). 

 

Program EU peníze školám nabídl základním školám unikátní možnost čerpat peníze 

z fondů EU za zjednodušených podmínek. Naše škola této příležitosti využila a v rámci svého 

programu Opravdu rodinná škola realizovala nad rámec aktivit a hodinových dotací 

uvedených v tomto ŠVP mimořádnou individualizaci výuky v těchto oblastech 

 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií 

 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků 

základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných 

předmětů 

Individualizace výuky bude v konkrétních předmětech a ročnících realizována následovně 

 36 individualizovaných hodin základů práce s PC pro 4. ročník ve školním roce 

2012/2013  

 36 individualizovaných hodin základů práce s PC pro 4. ročník ve školním roce 

2013/2014 

 18 individualizovaných hodin rozšířené výuky environmentální výchovy pro 1. ročník 

ve školním roce 2011/2012 

 36 individualizovaných hodin rozšířené výuky environmentální výchovy pro 2. ročník 

ve školním roce 2012/2013 

 18 individualizovaných hodin environmentální výchovy pro 1. a 2. ročník ve školním 

roce 2013/2014 

Pro toto řešení jsme se rozhodli, protože chceme, aby naši žáci byli dobře připraveni na 

přestup do jiných škol a zvládali práci s PC, která je ve vyšších ročnících běžně využívána ve 

výuce. 

Environmentální výchovu jsme zařadili do nižších ročníků, abychom mohli prohloubit 

základní vědomosti našich žáků.  
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Naše škola uvítala možnost tohoto mimořádného zkvalitnění výuky formou individualizace a 

pokusili jsme se ho maximálně využít k rozvoji kompetencí žáků.  Prostředky z programu EU 

peníze školám tímto způsobem pomohly lépe naplnit cíle stanovené naším ŠVP. 

 

Tato mimořádná individualizace výuky na naší škole probíhala od zahájení projektu dne 1. 

11. 2011 až do jeho ukončení dne 28. 2. 2014 

 

Další uskutečněný projekt EU – Spolupráce malých a málotřídních škol byl zaměřen na 

oblast HV, TV, PČ a VV. 

 

Naše škola je také zapojena do projektu EU – V pohodě za vzděláním (Šablony). 

 

2.5 Spolupráce s rodiči žáků a s jinými subjekty 

Spolupráci s rodiči považujeme za stěžejní, nefunguje-li propojení žák – učitel – rodič, nelze 

dosáhnout uspokojivých výsledků ve výchovně-vzdělávacím procesu. Vzhledem 

k podmínkám naší školy jsme s rodiči prakticky v každodenním kontaktu. Informovanost o 

všech faktorech ovlivňujících výkony a psychickou pohodu dětí z obou stran je výborná. 

Rodiče i ostatní obyvatelé obce nám pomáhají získat peníze pro školu pravidelným sběrem 

starého papíru. Máme sponzory z řad místních a okolních firem.  

2.6 Charakteristika žáků 

Vzhledem k charakteru a velikosti školy a jejímu rodinnému prostředí vládne v celé budově 

vstřícná a milá atmosféra. Velice úzká a pravidelná je spolupráce s rodinami našich žáků. 

Naši školu vyhledávají rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým právě 

takovýto typ školy vyhovuje. Tito žáci vyžadují zvláštní péči a individuální přístup, ale máme 

dobré zkušenosti s jejich zapojováním do kolektivu a se zvládnutím požadavků na vzdělání a 

výchovu v míře přiměřené jejich problémům. Žáci bez speciálních vzdělávacích potřeb, jsou 

jejich kamarády, pomáhají jim a získávají cenné zkušenosti do života. Naši žáci se hlásí a jsou 

přijímáni na víceletá gymnázia, přestupují do druhého stupně na výběrové základní školy. 

Protože se stále zvyšuje počet žáků naší školy, uvědomujeme si potřebu primární prevence a 

předcházení problémům, které mohou nastat. Snažíme se být odborně na tuto situaci 

připraveni. Atmosféra mezi žáky je přátelská. Pokud vzniknou problémy, řešíme je 

neodkladně ve spolupráci s rodinami.  

 

3. Charakteristika ŠVP 

 

3.1 Zaměření školy 
Naše škola je zaměřena na soudržnost a vzájemnou spolupráci (např. ZŠ + MŠ), pomoc 

starších mladším a rodinnou a přátelskou atmosféru mezi dětmi a dospělými. Jen v takových 

podmínkách se může každý žák přirozeně a co nejlépe vyvíjet a osvojovat si všechny 

kompetence, které uplatní v praktickém životě.  

Neuvažujeme o konkrétním specifickém zaměření. 
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 
Naším cílem je uplatňovat společné postupy, metody a formy práce tak, abychom utvářeli a 

rozvíjeli klíčové kompetence našich žáků. K jejich utváření a rozvíjení jsou zaměřeny veškeré 

aktivity a činnosti, které na škole probíhají. Získané kompetence tvoří základ pro další 

vzdělávání žáků a jejich uplatnění v životě. Zohledňujeme přiměřenost vzhledem k věku a 

individuálním potřebám žáků. Naším cílem je věnovat se individuálním potřebám, 

možnostem a zájmům všech našich žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami uskutečňujeme formou individuální integrace do 

běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme se 

školskými poradenskými zařízeními (pravidelné návštěvy - hospitace ve třídách, poradenská 

činnost učitelům a asistentům, možnost osobních a telefonických konzultací). 

V případě potřeby vypracováváme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami plán 

pedagogické podpory a IVP. 

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP používáme podpůrná opatření IVP. 

Důležitý je pro nás optimální rozvoj a dosahování osobního maxima všech našich žáků a 

získávání kompetencí, které uplatní ve svém dalším školním a mimoškolním životě. 

Kompetence k učení 

 Učíme žáky orientovat se v učebnicích a v psaném textu. 

 Učíme žáky číst s porozuměním. 

 Podporujeme jejich samostatnost a tvořivost. 

 Používáme názorné pomůcky, audiovizuální techniku, počítačové programy. 

 Důležité jsou vlastní poznatky a zkušenosti žáků. 

 Žáci se učí samostatnému projevu. 

 Navštěvujeme výchovně vzdělávací akce. 

 Učivo dáváme do souvislosti s praktickým životem. 

Kompetence k řešení problémů   

 Zadáváme problémové úlohy. 

 Žáci se učí pojmenovat problém. 

 Žáci se učí hledat optimální řešení nejen při práci, ale i ve vztazích. 

 Učíme žáky, že k vyřešení problému může vést více možností. 

 Žáci  se učí vyhledávat a třídit informace vedoucí k řešení problému (ve spolupráci 

s učitelem internet, encyklopedie…). 

 Vedeme žáky ke kritickému myšlení. 

 Učíme je nést zodpovědnost za vlastní řešení. 

Kompetence komunikativní 

 Žáci jsou průběžně vedeni k souvislému vyjadřování a formulování vlastních    

myšlenek. 

 Rozšiřujeme slovní zásobu žáků. 

 Žáci často společně pracují ve skupině. 
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 Seznamují se s různými druhy komunikace (slovní, písemná…) a dostupnými 

komunikačními technologiemi. 

 Prakticky využívají dovednosti získané v rodném i cizím jazyce. 

 Kompetence sociální a personální 

 Vedeme žáky k spolupráci ve skupině. 

 Podílejí se na určování pravidel, zároveň je učíme chápat jejich dodržování… 

 Trváme na řešení konfliktních situací pouze formou dialogu. 

 Využíváme sociální hry, jejich prostřednictvím se žáci učí ohleduplnosti, respektování 

rozdílů a odlišností. 

 Seznamujeme je s důsledky nebezpečného chování a rizikovými faktory. 

 Žáci se učí sebepoznání, učí se poznávat své místo ve společnosti. 

 Učí se vhodně chovat vzhledem k daným okolnostem. 

Kompetence občanské 

 Vedeme žáky k chápání principů demokracie formou přiměřenou jejich věku. 

 Dbáme na dodržování školního řádu, třídních a skupinových pravidel. 

 Zdůrazňujeme význam a ochranu tradic a kulturního a historického dědictví České 

republiky a sjednoceného evropského prostoru. 

 Seznamujeme žáky s pravidly zdravého životního stylu. 

 Vedeme žáky k chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních 

problémů a respektování požadavků na kvalitní životní prostředí. 

 Vedeme je k chápání principů demokracie formou přiměřenou jejich věku. 

 Seznamujeme žáky se společenskými normami, učí se znát a respektovat nejen svá 

práva a své povinnosti, ale také ostatních. 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky ke skupinové práci a společnému řešení problémů. 

 Dbáme na dodržování zásad bezpečnosti při práci. 

 Vedeme žáky k šetrnému zacházení s věcmi. 

 Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. 

 Učíme je dodržovat stanovené postupy práce a dokončit práci ve stanoveném čase. 

 Snažíme se učit žáky, aby dokázali spravedlivě a objektivně hodnotit práci svoji i 

ostatních. 

 Vysvětlujeme jim význam dodržování zásad ochrany a hygieny při práci. 

 Rozvíjíme u žáků základní pracovní dovednosti, učíme žáky, aby se nebáli zkoušet a 

dělat nové věci. 

 Snažíme se být žákům příkladem. 

 Učíme žáky, aby si vážili každé práce 
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3.3 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. 

Na základě doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

uskutečňujeme vzdělávání těchto žáků formou integrace do jednotlivých běžných tříd, 

v případě potřeby pracuje ve třídě asistent. Vytváříme vhodné podmínky pro jejich úspěšné 

vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Volíme vhodné formy a 

metody při práci s nimi – respektujeme odlišné styly učení jednotlivých žáků, volíme formy 

práce a metody, které umožňují častější kontrolu a zpětnou vazbu. Důraz klademe na logickou 

provázanost a smysluplnost vzdělávacího procesu. Respektujeme pracovní tempo žáků a 

umožňujeme jim dostatek času na práci, respektujeme míru jejich nadání. Zohledňujeme 

mimo jiné sociální status žáků. Během výuky se snažíme střídat formy a činnosti, využíváme 

skupinové výuky. V případě doporučení a podle možností může být žákovi vložena do 

vyučovací hodiny krátká přestávka. Mimoškolními aktivitami podporujeme rozvoj zájmů 

žáka. 

Klademe důraz na individuální přístup ke každému takovému žákovi, a to hlavně 

v předmětech jako Český jazyk, Cizí jazyk a Matematika, kde zadáváme úlohy přiměřené 

jejich schopnostem a dovednostem. Do výuky zařazujeme co nejvíce pomůcek, které rozvíjí 

všechny žákovy smysly. Posilujeme zdravé sebevědomí žáků, především vytvářením 

takových situací, kde má žák možnost zažít pocity úspěšnosti. Respektujeme zvláštnosti a 

možnosti žáka, vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení a možnosti úlev. Vytváříme žákovi 

optimální pracovní prostředí, klademe reálné cíle, povzbuzujeme ho při práci, nároky 

zvyšujeme postupně a střídáme pracovní tempo. 

Při zjištění obtíží vytváří třídní učitel plán pedagogické podpory (spolupracuje s 

výchovným poradcem a učiteli jednotlivých předmětů), s plánem je seznámen žák, zákonní 

zástupci, vyučující, kteří ho po seznámení stvrdí podpisem. PLPP je průběžně vyhodnocován 

a nejpozději za tři měsíce, pokud se daná opatření projeví jako nedostatečná, doporučí 

výchovný poradce zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení. 

Na základě žádosti rodičů a po odborném vyšetření ve školském poradenském zařízení 

vypracováváme nejpozději do jednoho měsíce žákům individuální učební plán, jehož plnění je 

průběžně vyhodnocováno. O speciálních potřebách žáka informujeme všechny pedagogy, 

vhodnou formou také jejich spolužáky  

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

a jeho zákonného zástupce a školského poradenského zařízení. Poradenskou podporu žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zástupcům a pedagogům zajišťuje na naší škole 

školní metodik prevence, výchovný poradce a třídní učitel. 

Specifikace podpůrných opatření – jako další podpůrná opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami jsme na naší škole zařadili pravidelné doučování, věnujeme se 

spolupráci s rodinami těchto žáků a komunikace a spolupráce s těmito rodinami je často 

nadstandardní. Dle konkrétní potřeby daných žáků dokupujeme pomůcky a učebnice. 
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3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Nadaný žák je 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. 

Při zjištění nadání nebo mimořádného nadání žáka vypracovává učitel/é daného/ých 

předmětu/ů plán pedagogické podpory, poskytování podpory je průběžně vyhodnocováno a 

v případě nedostatečnosti je doporučena zákonným zástupcům návštěva školského 

poradenského zařízení.  

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. 

Oba dokumenty podepisují všichni zúčastnění včetně žáka. 

 Žáky mimořádně nadané integrujeme do jednotlivých tříd mezi ostatní žáky. Volíme 

takové formy a metody práce s nimi, abychom žáky dostatečně stimulovali a vytvořili jim 

pozitivní klima pro další rozvoj jejich osobností. Využíváme spolupráce se zákonnými 

zástupci žáka a se školským poradenským zařízením. Na základě jejich doporučení pak 

s těmito žáky pracujeme. Klademe důraz na individuální přístup ke každému takovému 

žákovi, což vyžaduje od učitelů precizní přípravu na vyučování. Podporujeme nadání těchto 

žáků zejména zvýšenou motivací k rozšiřování základního učiva v předmětech, které 

reprezentují nadání dítěte; volbou složitějších úloh a náročnější práce při výuce; pověřením 

těchto žáků vedením a řízením skupin atd. Zároveň však dbáme na všestranný rozvoj jejich 

osobnosti.  
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4. Průřezová témata 
Průřezová témata jsou uvedena u jednotlivých vzdělávacích oblastí. 
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5. Učební plán 

 

Učební plán pro 1. stupeň základního vzdělávání 
 

Vzdělávací 

oblast 

Vyučovací 

předmět 

ročník 

 

Minimální 

časová 

dotace 

Dipsonibilní 

hodiny 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

a literatura 
7+2 7+2 7 7 5+2 33 6 

Anglický 

jazyk 0 0 3 3 3 9 0 

Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20 5 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 0 0 0 0+1 1 1 1 

Člověk a 

jeho svět 

Prvouka 2 2+1 2+1 0 0 6 

12 

2 

4 Přírodověda 0 0 0 1+1 2 3 1 

Vlastivěda 0 0 0 1+1 2 3 1 

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 

12 

0 

0 
Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 7 0 

Člověk a 

zdraví 
Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10 0 

Člověk a 

svět práce 

Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5 0 

 

Týdenní hodinová dotace 

+ disponibilní hodiny 
18+3 18+4 21+2 22+4 23+3 

 

102 16 

Celkový týdenní počet 

hodin 
21 22 23 26 26 118 
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6. Učební osnovy 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět:  Matematika 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především 

na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití 

matematiky v reálných situacích. Poskytuje žákovi možnost získat matematickou gramotnost. 

Prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium, její 

role je nezastupitelná. 

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a 

pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, 

algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Získávají základní vědomosti a 

dovednosti nejen pro běžnou životní praxi, ale také pro další následné studium. 

Očekávané výstupy 1. stupeň 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

1. období 

Žák: 

-používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 

vytváří soubory s daným počtem prvků 

-čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti 

a nerovnosti 

-užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

-provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

-řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

 

2. období 

Žák: 

-využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

-provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

-zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 

v oboru přirozených čísel 

-řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených 

čísel 

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

-porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 

-přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

   -porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 

ose 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

1. období 

Žák: 

-orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

-popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

-doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

2. období 

Žák: 

-vyhledává, sbírá a třídí data 

-čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

1. období 

Žák: 

-rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa  

-nachází v realitě jejich reprezentaci 

-porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

-rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

 

2. období 

Žák: 

-narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 

jednoduché konstrukce 

-sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 

jeho stran 

-sestrojí rovnoběžky a kolmice 

-určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

-rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru překládáním papíru 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

2. období 

Žák: 

-řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 

na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky 

Učitel využívá všech forem a metod výuky, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k důslednému čtení zadání matematických úloh a jejich správnému 

pochopení a vyhodnocení 
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- vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou 

abstrakcí a zobecňováním reálných jevů 

- vedeme žáky k vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, 

metod řešení úloh) 

- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

- vedeme žáky k plánování postupů a úkolů 

- zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- zadáváme úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií  

- vedeme žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném 

životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

- zdůrazňujeme žákům, že realita je složitější než její matematický model 

- učíme žáky provádět rozbor problému a plán řešení, odhadovat výsledky 

- učíme žáky volit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 

- vedeme žáky k ověřování výsledků 

Kompetence komunikativní 

- učíme žáky zdůvodňovat a zaznamenávat matematické postupy 

- učíme žáky vytvářet hypotézy 

- směřujeme žáky ke komunikaci na odpovídající úrovni 

- vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- podle potřeby pomáháme žákům správně se orientovat v dostupné literatuře 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky ke spolupráci ve skupině 

- učíme žáky utvářet příjemnou atmosféru v týmu 

- vedeme žáky k věcné argumentaci, schopnosti sebekontroly 

- zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

Kompetence občanské 

- učíme žáky respektovat názory ostatních 

- pomáháme žákům formovat své volní a charakterové rysy 

- vedeme žáky k zodpovědnému rozhodování podle dané situace 

- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- seznamujeme žáky se společenskými normami a občanskými povinnostmi a vedeme je 

k jejich dodržování 

- umožňujeme, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její 

výsledky 

- zdůrazňujeme význam kulturního, historického a environmentálního dědictví České 

republiky a celé Evropy 

Kompetence pracovní 

- pomáháme žákům při výběru jejich budoucí profese 
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- seznamujeme žáky s pracovními podmínkami trhu a jejich utváření 

- vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů, vedeme žáky k ověřování výsledků 

 

 

Průřezová témata: 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání 

Rozvíjení pozornosti a soustředění (získávání nových, opakování starých poznatků), rozvíjení 

smyslového vnímání (geometrie), paměti, řešení problémů (slovní úlohy). 

Rozvíjení sebepoznání a sebepojetí 

Získávání pozitivního vztahu ke vzdělávání a získávaní znalostí, autoregulace. 

Osobnostní a sociální výchova 

Seberegulace a sebeorganizace 

Sebekontrola při práci, naučit se organizovat si práci, pracovní postup, postupná kontrola při 

řešení, rozdělit si čas na práci. Nést za svou práci a její výsledky zodpovědnost. 

Psychohygiena 

Umět si pomoci pokud při práci vzniknou obtíže (tabulky, kalkulačka…), umět si rozvrhnout 

práci a odpočinek tak, aby nedocházelo ke stresu. Využívat relaxačních her a činností. 

Sociální a morální rozvoj 

Snažit se pomoci slabším spolužákům, naučit se pracovat ve dvojicích, skupinách, být 

součástí kolektivu. Vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, navazování kamarádských 

vztahů. Uvědomovat si svoji zodpovědnost, spravedlivě hodnotit svoji práci a práci ostatních. 

Být ohleduplný a tolerantní ke spolužákům. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Práce s mapou- porovnávání vzdáleností, rozloh zemí, počtu obyvatelstva, rozlohy. 

Tvoření slovních úloh s využitím pojmů dané oblasti – převody měn, délka toků, výška 

pohoří.  

Mediální výchova 

Využití výpočetní techniky, mediálních a sdělovacích prostředků při práci. 
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Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět:  Matematika 

Ročník: 1. 

  

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 

- používá přirozená čísla 

k modelování reálných 

situací, počítá předměty 

v daném souboru, vytváří 

soubory s daným počtem 

prvků 

manipulace s předměty 

počítání prvků 
 

- čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 20, užívá a 

zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti 

čtení a zápis čísel 

vztahy větší, menší, rovno a znaménka 

> ,<, = 

 

- užívá lineární uspořádání; 

zobrazí číslo na číselné ose 

orientace na číselné ose 

pojmy: před, za, hned před, hned za, 

mezi 

určování desítek a jednotek 

 

- provádí zpaměti 

jednoduché početní operace 

s přirozenými čísly 

 

 

 

 

sčítání a odčítání v oboru 0-20 s 

přechodem přes 10 
 

- popisuje jednoduché 

závislosti z praktického 

života 

 

seznámení se symboly, matematickými 

značkami a zápisy 

orientace a čtení matematických zápisů 

 

- rozezná, pojmenuje, 

vymodeluje a popíše 

základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa; nachází 

v realitě jejich reprezentaci 

 

vyhledávání určitých tvarů v okolí 

třídění předmětů podle tvaru 

rovinné útvary: trojúhelník, čtverec, 

obdélník a kruh 
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- rozezná a modeluje 

jednoduché souměrné 

útvary v rovině 

 

modelování geometrických útvarů 

podle zadání 
 

 
Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 2.  

 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy a poznámky 

- čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 100, užívá 

a zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti 

čtení a zápis čísel 

vztahy větší, menší, rovno a  

znaménka > ,<, = 

 

 

 

 

- užívá lineární uspořádání 

- zobrazí číslo na číselné ose 

orientace na číselné ose 

pojmy: před, za, hned před, 

hned za, mezi 

určování stovek, desítek a 

jednotek 

 

- provádí zpaměti jednoduché 

početní operace 

  s přirozenými čísly 

sčítání a odčítání v oboru 0-20 

bez přechodu přes 10 a s 

přechodem  

přes 10 

 

sčítání a odčítání v oboru 0-

100 

násobení a dělení v oboru 

malé násobilky 

(násobilka 1, 2 ,3 ,4 ,5 ) 

 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené 

početní operace 

slovní úlohy ze života dětí s 

užitím osvojených početních 

operací 

 

- popisuje jednoduché 

závislosti z praktického 

života 

seznámení se symboly, 

matematickými značkami a 

zápisy 

orientace a čtení 

matematických zápisů 

 

- doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel 

pohyb ve čtvercové síti, na 

číselné ose 

práce s údaji (ceník) 
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- rozezná, pojmenuje, 

vymodeluje a popíše 

základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa 

- nachází v realitě jejich 

reprezentaci 

tělesa - krychle, kvádr, koule, 

kužel, jehlan, válec 
 

- porovnává velikost útvarů, 

měří a odhaduje délku úsečky 

bod, přímka a úsečka – 

měření v cm a mm 
 

- rozezná a modeluje 

jednoduché souměrné útvary 

v rovině 

modelování geometrických 

útvarů podle zadání 
 

 

-provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými 

čísly 

 

 

násobení a dělení v oboru 

malé násobilky  

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace  

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 3.  
 

 

 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 
 

 

 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, kurzy 

a poznámky 

 
- čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla do 1000, užívá 
vztah a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti 

 

 

 

 
čtení a zápis čísel  
vztahy větší, menší, rovno a 
znaménka > ,<, = 
 

 

 

 

 

 

 
 
-užívá lineární uspořádání; zobrazí 
číslo  na číselné ose 

 

 

 

orientace na číselné ose 

 

 
-provádí zpaměti jednoduché 
početní operace s přirozenými čísly 
- seznámí se s písemnými 
-seznámí se s zaokrouhlováním 
 

sčítání a odčítání v oboru 0-1000  
násobení a dělení v oboru malé 
násobilky a mimo obor násobilek -
-seznámení s dělením se 
zbytkem, s písemným sčítáním a 
odčítáním, se zaokrouhlováním  
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-řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace 

slovní úlohy z praktického života s 
užitím osvojených početních 
operací 

 

 
-orientuje se v čase, provádí 
jednoduché převody jednotek času 

určování času 
převádění jednotek času 
 

 

 
-popisuje jednoduché závislosti 
z praktického života závislosti a jejich vlastnosti 

 

 
- doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnosti 
  čísel 

pohyb ve čtvercové síti, na číselné 
ose  
práce s údaji (jízdní řád, ceník) 

 

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje 
a popíše, sestrojí základní rovinné 
útvary a jednoduchá tělesa 

- nachází v realitě jejich 
reprezentaci 

základní útvary v rovině a prostoru 
 

 

 
-porovnává velikost útvarů, měří a 
odhaduje délku úsečky délka úsečky, jednotky délky a 

jejich převody 

 

 
-rozezná a modeluje jednoduché 
souměrné útvary v rovině 
 
 

osově souměrné útvary 
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Vzdělávací oblast:  Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 4.   
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 

- využívá při pamětném 
i písemném počítání 
komutativnost a 
asociativnost sčítání  
a násobení do 1000 000 
 

principy asociativnosti a 
komutativnosti 

 

- provádí písemné 
početní operace v oboru 
přirozených čísel do  
1 000 000 
 
 

sčítání a odčítání čísel do 
1000000,písemné násobení 
jednociferným dvojciferným 
číslem, dělení jednociferným 
číslem, dělení se zbytkem v oboru 
přirozených čísel 

 
 
 
 

- zaokrouhluje přirozená 
čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky 
početních operací  
v oboru přirozených 
čísel 

zaokrouhlování a 
kontroly výpočtů 
 

 

- řeší a tvoří úlohy, ve 
kterých aplikuje 
osvojené početní 
operace v celém oboru 
přirozených čísel 

slovní úlohy s jednou a se dvěma 
početními operacemi 
 
 

 

- vyhledává, sbírá a třídí 
data 

práce s daty  

- čte a sestavuje 
jednoduché tabulky  
  a diagramy 

diagramy, grafy, tabulky, jízdní 
řády 
 

 

- narýsuje a znázorní 
základní rovinné útvary 
  (čtverec, obdélník, 
trojúhelník a kružnici) 
- užívá jednoduché 
konstrukce 

práce s geometrickými útvary 
 

 

- sčítá a odčítá a násobí 
graficky úsečky; určí 
délku lomené čáry, 
obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho 
stran 

délka úsečky, 
jednotky délky a jejich převody,  
mnohoúhelníky a složitější 
obrazce  
 

 

- sestrojí rovnoběžky a 
kolmice 

rovnoběžky, různoběžky, kolmice  

- určí obsah obrazce 
pomocí čtvercové sítě  
 a užívá základní 
jednotky obsahu 

obsah čtverce, obdélníku, 
jednotky obsahu 
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- rozpozná a znázorní 
ve čtvercové síti  
 jednoduché osově 
souměrné útvary a určí  
osu souměrnosti 

osová souměrnost  

- řeší jednoduché 
praktické slovní úlohy  
  a problémy, jejichž 
řešení je do značné 
míry nezávislé na 
obvyklých postupech  
 a algoritmech školské 
matematiky 
 
-využívá svých 
praktických zkušeností 
a dovedností 

slovní úlohy s netradičními 
postupy 
 
 
pozorování, měření, 
zaznamenávání a vyhodnocování 
údajů  
 
jednotky objemu, délky, obsahu, 
času a hmotnosti a jejich převody 
 

  

-vysvětlí a znázorní 

vztah mezi celkem a 

jeho částí vyjádřenou 

zlomkem na 

příkladech z běžného 

života 

-využívá názorných 

obrázků k určování 

1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10, 

celku 

 

 

vyjádří celek z jeho 

dané poloviny, 

čtvrtiny, třetiny, 

pětiny, desetiny 

 

 

 

 

 
 

celek, část, zlomek 

 

 

 

 

 

 

 

 polovina, čtvrtina, třetina, …. 

 

 

řešení a tvorba slovních úloh 

k určování poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, desetiny z celku 

zlomky 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

26 

 

Vzdělávací oblast:     Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Ročník: 5.   
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy, poznámky 

- využívá při pamětném i 
písemném počítání 
komutativnost a asociativnost 
sčítání a násobení 

principy asociativnosti a komutativnosti  

 
- provádí písemné početní 
operace v oboru 
přirozených čísel přes 1 000 000 
 
 

sčítání a odčítání čísel do a přes 1000 000 
velká násobilka 
dělení jednociferným a dvojciferným číslem 
dělení se zbytkem v oboru přirozených čísel 
sčítání a odčítání čísel do a přes milion 
písemné násobení jednociferným až 
čtyřciferným číslem 
 

 
 
 
 

 -zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

zaokrouhlování na 1 000 000, 100 000, 10 000 
kontroly výpočtů 

 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru 
přirozených čísel 
 

slovní úlohy s jednou a se dvěma a více 
početními operacemi 

 

- vyhledává, sbírá a třídí data práce s daty  

- čte a sestavuje jednoduché 
tabulky a diagramy 
 

diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády  

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

zlomky  

-porovná, sčítá a odčítá zlomky 
se stejným jmenovatelem 
v oboru kladných čísel 

porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se 
stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 

 

-přečte zápis desetinného čísla 
a vyznačí na číselné ose 
desetinné číslo dané hodnoty, 
sčítá, odčítá, násobí 10 a100, 
zaokrouhluje desetinná čísla 

desetinná čísla, orientace na číselné ose, 
porovnávání 
sčítání, odčítání, zaokrouhlování, násobení a 
dělení desetinných čísel 10, 100 

 

-porozumí významu znaku „-„ 
pro zápis celého záporného 
čísla a toto číslo vyznačí na 
číselné ose 

celá čísla, orientace na číselné ose  

- narýsuje a znázorní rovinné 
útvary (čtverec, obdélník, 
trojúhelník a kružnici); 
užívá jednoduché konstrukce 

útvary v rovině – vlastnosti a rýsování 
úhly 

 

 -vypočítá obsah obrazce    
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  a užívá základní jednotky 
obsahu 
- aplikuje tyto znalosti při 
výpočtu povrchu krychle a 
kvádru 

obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku a 
složitějších obrazců 
výpočet povrchu krychle, kvádru 
jednotky obsahu a jejich převody 
 
 
 

   
   
- řeší jednoduché praktické 
slovní úlohy a problémy, jejichž 
řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské 
matematiky 

slovní úlohy s netradičními postupy 
číselné a obrázkové řady 
magické čtverce 
prostorová představivost 

 

  

-rozezná, pojmenuje a popíše 
prostorová tělesa  

prostorová tělesa  

 
 
Vzdělávací oblast:  Informační a komunikační technologie 

 

Vyučovací předmět: Informatika 

Charakteristika vyučovaného předmětu 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům 

dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání 

výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, 

tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou 

byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást 

základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti 

nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení 

profesní i zájmové činnosti. 

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 

informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení 

kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít 

mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a 

vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie 

umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a 

informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato 

aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a 

komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního 

vzdělávání. 
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Učitel využívá všech forem a metod výuky, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních  

informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem 

  algoritmické myšlení  

- vedeme je k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium,  

přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využití, k pochopení funkce výpočetní 

techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních 

 informačních a komunikačních technologií a k tvořivému využívání softwarových a   

 hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se  

na internetu či jiných médiích 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k šetrné práci s výpočetní technikou, k využívání výpočetní techniky, aplikačního 

 i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci 

práce. 

 

Průřezová témata 

 

 Osobnostní rozvoj 
Práce s výpočetní technikou umožňuje získávat nové informace a vědomosti prakticky 

ze všech oblastí lidské činnosti, rozšiřuje možnosti komunikace a vlastních tvůrčích 

aktivit. 

 

 Seberegulace a sebekontrola 
Výpočetní techniku je třeba umět chápat jako jednu z možných činností. Pokud se 

stane činností základní – zásadní, může dojít až k závislosti.  

 

 Psychohygiena 
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Při práci s výpočetní technikou je nezbytně nutná vhodná relaxace a odpočinek (sport, 

pohyb), který kompenzuje namáhavé duševní a tělesně jednotvárné činnosti. 

 

 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Výpočetní technika výrazně rozšiřuje možnost komunikace, spolupráce, ale také 

seznámení se s životem v jiných zemích. Umožnění širokého získávání informací a 

vzájemné komunikace vede k vzájemnému poznávání se.  

 

 Mediální výchova 
Prostřednictvím výpočetní techniky je umožněna širší komunikace a získávání 

informací, ale také prezentace vlastních myšlenek, názorů a činností. 

 

Očekávané výstupy 1. stupeň:  

 

1. a 2. období 

 

Základy práce s počítačem 

žák: 
       chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

 

Vyhledávání informací a komunikace 
Žák: 

      

 

 

 

 

Zpracování a využití informací 

 
 

 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie 

respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich 

závady 

při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 

vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích, komunikuje 

pomocí-moderních komunikačních technologií 

 

 

Žák:

……

: 
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Vzdělávací oblast:  Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 4. 

 

 

Dílčí výstupy 

 

Žák: 

 

 

 

Učivo: 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy a poznámky 

Základy práce s 

počítačem: 

- využívá základní 

standardní 

funkce počítače a 

jeho nejběžnější 

periferie 

- respektuje 

pravidla 

bezpečné práce 

s hardware i 

software a 

postupuje 

poučeně 

v případě jejich 

závady, chrání 

data 

před poškozením, 

ztrátou a 

zneužitím 

 

 

seznámení s PC (hardwer, 

softwer, klávesnice, obrazovka, 

myš) 

klávesy a jejich fce 

 

 

 

 

bezpečnost při práce s PC 

 

 

 

 

 

Vyhledávání 

informací a 

komunikace: 

- při vyhledávání 

informací na 

internetu používá 

jednoduché a 

vhodné cesty 

- vyhledává 

informace na 

portálech, 

v knihovnách a 

databázích 

 

 

 

základní pojmy informační 

činnosti – informace, 

informační zdroje, 

informační instituce 

(archiv, muzeum, knihovna) 

 

 

vyhledávání dat a informací 

 

Zpracování a využití 

informací: 
- pracuje s textem 

a obrázkem 

 

základní práce s textovým 

editorem (formát písma, 

kopírování textu a obrázků) 
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v textovém a 

grafickém editoru 

grafický editor 

 
Vzdělávací oblast:  Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

                       Ročník: 5. 

 

 

Dílčí výstupy 

 

Žák: 

 

 

 

Učivo: 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy a poznámky 

Základy práce s 

počítačem: 

- využívá základní 

standardní 

funkce počítače a 

jeho nejběžnější  

periferie 

- respektuje 

pravidla 

bezpečné práce 

s hardware i 

software a  

postupuje 

poučeně 

v případě jejich 

závady, chrání 

data 

před poškozením, 

ztrátou a 

zneužitím 

 

 

struktura, funkce a popis 

počítače a přídavných 

zařízení 

 

operační systémy a 

jejich základní funkce  

 

zásady bezpečnosti 

práce a prevence 

zdravotních rizik 

spojených 

s dlouhodobým 

využíváním výpočetní 

techniky 

 

jednoduchá údržba 

počítače, postupy při 

běžných problémech 

s hardware a software 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání 

informací a 

komunikace: 

- při vyhledávání 

informací na 

internetu používá 

jednoduché a 

vhodné cesty 

- vyhledává 

informace na 

portálech, 

 

 

 

formulace požadavku při 

vyhledávání na 

internetu, vyhledávací 

atributy 

 

 

       společenský tok 

informací 
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v knihovnách a 

databázích 

 

       základní způsoby 

komunikace (e-mail, 

chat, telefonování) 

 

Zpracování a využití 

informací: 

- pracuje s textem 

a obrázkem 

v textovém a 

grafickém editoru 

 

multimediální využití 

počítače 

 

       základní funkce 

textového a grafického 

editoru 

seznámení s formáty 

souborů (doc, gif) 

 

 

 

 
 
Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět:  Český jazyk  

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má velmi důležité postavení ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Pro absolventa základní školy je důležitá dobrá úroveň znalostí jazyka a 

jazykové kultury. Je nedílnou součástí jeho všeobecné vyspělosti. V hodinách jazykového 

vyučování získává žák znalosti a dovednosti, které mu umožňují vnímat a rozlišovat různá 

jazyková sdělení, dokáže jim porozumět. Učí se správně a vhodně vyjadřovat, dokáže uplatnit 

a prosadit výsledky svého poznávání. Žáci prostřednictvím jazyka vyjadřují své myšlenky a 

pocity. Vědomosti, které získávají, jsou důležité pro komunikaci a také pro jejich následné 

postavení a uplatnění ve společnosti. Učí se orientovat při vnímání okolí a sebe sama. 

Prostřednictvím jazyka v mluvené i psané podobě žáci poznávají kulturně – společenský 

vývoj lidské společnosti. 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace realizujeme na naší škole v povinných 

vyučovacích předmětech Český jazyk a literatura a Anglický jazyk. 

Obor Český jazyk a literatura má komplexní charakter. Pro přehlednost je rozdělen do tří 

složek: Jazyková výchova, Literární výchova, Slohová a komunikační výchova. 

Při jednotlivých výukách se obsah všech složek prolíná. 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti, které potřebují ke správnému 

osvojení spisovného jazyka.  

V Literární výchově žáci prostřednictvím četby poznávají základní literární druhy, pracují 

s nimi, formují své vlastní názory o díle, které četli. 

Komunikační a slohová výchova učí žáky poznávat a vnímat různá jazyková sdělení, číst 

s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit, analyzovat text a kriticky posuzovat jeho obsah 
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Očekávané výstupy 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
1. období 

Žák: 

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

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

situacích 

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

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

písemný projev 

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 
 
2. období 

Žák: 

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

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

zaznamenává 

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

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

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 

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

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 

s dodržením časové posloupnosti 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
1. období 

Žák: 

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

samohlásky 

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

nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

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

rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

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

a sloves 
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spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

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

i zvukové prostředky 

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

souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický 

šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a 

místních pojmenování 
 
2. období 

Žák: 

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

vícevýznamová 

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

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

svém mluveném projevu 

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

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

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

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
1. období 

Žák: 

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

vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

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

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 
 
2. období 

Žák: 

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

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

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 

 

Učitel využívá všech forem a metod výuky, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k umění samostatně vyhledat, třídit a hodnotit informace 

- vedeme žáky k poznání a užívání základních jazykových a literárních pojmů 

- vedeme žáky k využívání výpočetní techniky 

- vedeme žáky ke kritickému myšlení 
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Kompetence k řešení problémů 

- motivujeme žáka k samostatnému řešení  problémů- podporujeme žáky, aby při řešení 

problémů využívali vlastní zkušenosti i nově získané vědomosti a dovednosti 

- vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací vhodných k řešení  

- konkrétního problému 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky ke spolupráci 

- učíme žáky vyslechnout a zhodnotit cizí názor, dojít ke kompromisu 

- učíme žáky jasně a věcně argumentovat, obhájit vlastní názor 

- vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků 

- učíme žáky vyjadřovat se výstižně a kultivovaně, a to jak ústně, tak písemně 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k dodržování pravidel 

- vedeme žáky k dodržování zásad slušného chování 

- vedeme žáky k vědomí, že se podílejí na celkové atmosféře společnosti (třídy, 

školy…)   

            

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní jednání 

- motivujeme žáky k zájmu o odlišné názory, učíme žáky kriticky je hodnotit  

- vedeme žáky k zájmu o kulturní dědictví a tradice 

- motivujeme žáky k pozitivnímu postoji k umění 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k využívání všech získaných znalostí v praxi 

- vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti 

- vedeme žáky k dodržování hygieny práce 

Průřezová témata: 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání  

Rozvoj slovní zásoby, paměti, čtení s porozuměním 

Sebepoznání a sebepojetí 

Poznávání sebe sama ve vztahu k okolnímu světu. Porovnání skutečnosti, reality a fantazie ve 

vztahu k vlastní osobě i okolnímu světu. 

Seberegulace a sebeorganizace 

Tiché čtení, autoregulace – dítě se učí učit. Řešení samostatných úkolů. Schopnost rozvrhnout 

si práci. 
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Kreativita 

Používání nových slov, tvoření vět a stavba příběhů, využití prvků dramatické výchovy. 

Sociální rozvoj 

Prostřednictvím literatura se dítě seznamuje se světem, životem lidí. Učí se rozlišovat dobré a 

špatné, poznává typy lidí a jejich vlastnosti. Seznamuje se se vztahy mezi lidmi. Rozšiřuje se 

jeho schopnost komunikace s okolím. Učí se chovat správně ve společnosti, jednat s dětmi i 

s dospělými, spolupracovat. 

Morální rozvoj 

Hledá svůj vlastní hodnotový žebříček, učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních. 

Učí se přijmout a respektovat jiná názory. 

Výchova demokratického občana 

Poznává lépe vlastní rodnou řeč. Seznamuje se s historií, učí se chápat základní pravidla 

demokratické společnosti. Seznamuje se nejen s historií státu, ale také obce, školy. Učí se znát 

svoje práva a povinnosti. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Svých zkušeností z cest využívá při slohu- popis, vyprávění. S okolním světem, životem lidí 

se seznamuje v literatuře, poznává nová fakta. Seznamuje se s historií a kulturou ostatních 

národů. 

Multikulturní výchova 

Seznamuje se se zvyky a tradicemi jiných národů. Vánoce, Velikonoce…  

Učí se všímat a chápat kulturní odlišnosti a jedinečnosti. Všímá si a porovnává odlišný 

způsob života různých etnik. Porovnává rozdíly a shody v jazycích a nářečích. Seznamuje se 

s lidovou tvorbou, tradicemi, tanci… nejen vlastní země. 

Environmentální výchova 

Zapojení tématu do dané oblasti - sloh, literatura 

Mediální výchova 

Tvorba školního časopisu, využití rozmanitých mediálních prostředků pro práci. 

Tvorba přání, pozvánek, plakátů. Záznam mluveného slova. 

Tvorba vlastního mediálního sdělení. Týmová spolupráce. 
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Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 1. 

 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy a 

poznámky 

- píše správné tvary 
všech písmen a číslic, 
  dobře spojuje písmena i 
slabiky, kontroluje 
  vlastní písemný projev 
 

automatizace psacího pohybu 
postupné odstraňování individuálních 
nedostatků písemného projevu 

 

- píše jednoduchá 
sdělení věcně i formálně 
  správně úměrně věku 
 

nácvik hůlkového písma dle platných 
norem 
plynulý, úhledný a čitelný psaný projev 

 

-popisuje obrázky a 
sestaví podle nich 
jednoduchý 
  příběh 
 

vyprávění podle obrázků  

- rozlišuje zvukovou a 
grafickou podobu slova, 
  rozdělí slova na hlásky, 
rozliší dlouhé, krátké 
  samohlásky 
- čte s porozuměním 
krátké texty, přiměřené 
  náročnosti 
 

genetická nebo analytickosyntetická 
metoda, dlouhé a krátké samohlásky, 
párové souhlásky 
hláskosloví, nauka o slově, stavba slov 
čtení a psaní hůlkovým písmem 

 

- zpaměti přednáší a čte 
při vhodném frázování 
  a vhodném tempu texty 
přiměřeného věku 
 

Naslouchání 
reprodukce textu 
hlasité i tiché čtení 
přednes básně, prózy 
čtení s porozuměním 
uvědoměle číst 
 

 

- tvoří básně a krátké 
texty přiměřené věku 
 

LV - tvůrčí psaní  
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Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 2. 

 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy a poznámky 

- píše správné tvary všech 
písmen a číslic, 
  dobře spojuje písmena i 
slabiky, kontroluje 
  vlastní písemný projev 

automatizace psacího pohybu 
postupné odstraňování 
individuálních nedostatků 
písemného. projevu 

 

- píše jednoduchá sdělení 
věcně i formálně 
  správně 

psaní hůlkovým písmem dle platných 
norem 
plynulý, úhledný a čitelný psaný 
projev 

 

- seřadí ilustrace podle 
dějové posloupnosti  
  a vypráví podle nich 
jednoduchý příběh 

vyprávění pohádek a povídek, 
spojení textu a ilustrace 

 

- dobře rozlišuje zvukovou a 
grafickou podobu 
  slova, rozdělí slova na 
hlásky, rozliší dlouhé, 
  krátké samohlásky 

genetická nebo analyticko-syntetická 
metoda, dlouhé a krátké 
samohlásky, párové souhlásky 
hláskosloví, nauka o slově, stavba 
slov 
čtení a psaní hůlkovým písmem 

 

- porovnává významy slov, 
slova opačného 
  významu a slova souřadná, 
nadřazená  
  a podřazená, v textu 
vyhledává slova příbuzná 

slova souřadná, nadřazená, 
podřazená, slova opačného 
významu, jiný tvar slova, slova 
příbuzná 

 

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

třídění slov 
seznámení s některými slovními 
druhy 
abeceda, slovníky 

 

- odlišuje pohádku od 
ostatních vyprávění 

základy literatury – poezie (báseň, 
rým, sloka, přednes) 
próza (pohádka, povídka, postava, 
děj, prostředí) 

 

- pracuje s literárním textem 
(tvořivě) dle svých 
  možností a dle pokynů 
učitele 

dramatizace pohádky 
volná reprodukce krátkého textu 
dramatizace povídky, básně 

 

- s porozuměním čte potichu 
i nahlas přiměřeně 
  náročné texty  

uvědomělé plynulé čtení přiměřeně 
náročných textů 
tiché čtení s porozuměním 

 

- v mluveném projevu se 
snaží užívat správné 
  gramatické tvary jmen 
podstatných, 
  přídavných a sloves 

význam slov 
souvislý mluvený projev 

 

- věty spojuje do vět souvětí věta a souvětí  
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(jednodušších),  snaží 
  se užívat vhodné spojky či 
jiné spojovací 
  výrazy 

spojky, spojovací výrazy 

- v textu rozlišuje druhy vět 
podle postoje 
  mluvčího, k jejich tvorbě se 
snaží volit vhodné 
  zvukové i jazykové 
prostředky 

druhy vět podle postoje mluvčího 
vhodné jazykové prostředky 

 

- píše a odůvodňuje i,í a y,ý 
po tvrdých 
  a měkkých souhláskách. 
Slova se skupinami 
  dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, 
slova s ú,ů, velká 
  písmena na začátku věty a 
ve  vlastních 
  jménech  

znalost správného pravopisu dle 
očekávaného výstupu 
 

 

- zpaměti přednáší a čte při 
vhodném frázování 
 a vhodném tempu texty 
přiměřeného věku 

reprodukce textu 
hlasité i tiché čtení 
přednes básně, prózy 
čtení s porozuměním 
uvědoměle číst 

 

- z přečteného textu 
vyjadřuje své pocity 

líčení atmosféry příběhu  

  

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 3. 
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy a poznámky 

- umí napsat správné tvary 
všech písmen a číslic, dobře 
spojuje písmena i slabiky, 
kontroluje vlastní písemný 
projev 

úhledný, plynulý a čitelný psaný 
projev 

 

- píše jednoduchá sdělení 
věcně i formálně správně 

žánry písemného projevu a 
komunikačního projevu 

 

- seřadí ilustrace podle 
dějové posloupnosti a 
vypráví podle nich 
jednoduchý příběh 

vyprávění pohádek a povídek, 
spojení textu a ilustrace  

- porovnává významy slov, 
slova opačného významu a 
slova souřadná, nadřazená 

význam slov 
slova souřadná, nadřazená, 
podřazená, slova opačného 
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a podřazená, v textu 
vyhledává slova příbuzná 

významu, jiný tvar slova, slova 
příbuzná 

- porovnává a třídí slova 
podle obecného významu - 
děj, věc, vlastnost, okolnost 

třídění slov, slovní druhy 
 

 

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

význam slov, tvary slov 
souvislý mluvený projev 

 

- věty spojuje do souvětí 
(jednodušších), umí využívat 
vhodné spojky či jiné 
spojovací výrazy 

věta a souvětí 
spojky, spojovací výrazy 

 

- v textu dobře rozlišuje 
druhy vět podle postoje 
mluvčího, k jejich tvorbě volí 
vhodné zvukové i jazykové 
prostředky 

druhy vět podle postoje mluvčího 
vhodné jazykové prostředky 

 

- píše a odůvodňuje správně 
i,í a y,ý po tvrdých a 
měkkých souhláskách, po 
obojetných souhláskách ve 
vyjmen. slovech, slova se 
skupinami dě,tě,ně, bě, pě, 
vě, mě, slova s ú,ů,velká 
písmena na začátku věty a 
ve vlastních jménech  

znalost správného pravopisu dle 
očekávaného výstupu 

 
 

- zpaměti přednáší a čte při 
vhodném frázování a 
vhodném tempu texty 
přiměřeného věku 

reprodukce textu 
hlasité i tiché čtení 
přednes básně, prózy 
čtení s porozuměním 
uvědomělé čtení 

 

- z přečteného textu 
vyjadřuje své pocity 

zážitkové čtení a naslouchání  

- umí rozlišit vyjadřování 
v próze a poezii odlišuje 
pohádku od ostatních 
vyprávění 

základní literární pojmy 
(poesie – prosa) 
 

 

- pracuje s literárním textem 
(tvořivě) dle svých možností 
a dle pokynů učitele 

dramatizace pohádky, povídky 
volná reprodukce krátkého textu 
 

 

- s porozuměním čte dobře 
potichu i nahlas přiměřeně 
náročné texty 

uvědomělé plynulé čtení přiměřeně 
náročných textů 
tiché čtení s porozuměním 

 

- rozlišuje podstatné a 
nepodstatné informace v 
přiměřeném textu, důležité 
informace zaznamenává 

vyhledávání důležitých slov, 
vnímání podrobností a hledání 
jejich významu v celku 
 

 

- posuzuje jednoduché 
sdělení a jeho úplnost 

orientace v textu  
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Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 4.  
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy a 

poznámky 
- vede dialog, dokáže 
zanechat vzkaz na 
záznamníku, umí 
správně telefonovat 

základní komunikační pravidla, pravidla 
rozhovoru, telefonický rozhovor, 
naslouchání 

 

-čte s porozuměním 
přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 

praktické a věcné čtení  

-posuzuje úplnost či 
neúplnost jednoduchých 
sdělení 

věcné čtení a naslouchání  

- volí správnou intonaci, 
přízvuk, tempo, pauza 
podle svého záměru 
v komunikaci 

mluvený projev, frázování, síla, barva 
hlasu, členění vět, gesta a mimika 
 

 

- rozlišuje spisovnou a 
nespisovnou výslovnost, 
vhodně ji využívá podle 
komunikační situace  

slova spisovná a nespisovná, hovorový 
jazyk 

 

- správně píše po 
stránce formální i 
obsahové jednoduché 
komunikační žánry 

komunikační žánry 
stavba textu,  
členění textu na odstavce 

 

- dokáže sestavit osnovu 
vyprávění, podle ní 
vytvoří krátký mluvený 
nebo písemný projev, 
dodrží časovou 
posloupnost příběhu 

mluvený a písemný projev, osnova, 
dodržení pravidel při jejím sestavování 
rozčlenění příběhu – časová posloupnost 
žánry písemného projevu 

 

- porovnává slova a 
jejich význam, slova 
stejného nebo 
podobného významu, 
popř.slova 
vícevýznamová 

slova a jejich význam 
 

 

- rozlišuje ve slově 
kořen, část příponovou, 
předponovou,  

stavba slova 
 

 

- dokáže určovat slovní 
druhy u 
plnovýznamových slov, 
používá je ve správných 
tvarech ve svém 
mluveném projevu 

slovní druhy  
tvary slov 
mluvnické kategorie ohebných slovních 
druhů 

 

- vyhledá základní 
skladební dvojici, 
v neúplné základní 

větná stavba, 
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skladební dvojici dokáže 
označit základ věty 

- odliší větu 
jednoduchou a souvětí, 
mění větu jednoduchou 
ve vhodné souvětí 

výstavba věty, základní větné členy 
věta jednoduchá, souvětí 
uspořádání vět jednoduchých do souvětí 

 

- používá vhodné 
spojovací výrazy, 
dokáže je i vhodně měnit 

spojovací výrazy 
 

 

- správně používá a píše 
i/y ve slovech po 
obojetných souhláskách 

vyjmenovaná slova 
slova příbuzná 

 

- - vyhledá základní 
skladební dvojici 
- zvládá základy 
syntaktického pravopisu  
  (příklady) 

 základní skladebná dvojice 
 shoda přísudku s holým podmětem 

 

- své dojmy z četby umí 
vyjádřit a zaznamenat 

tvořivá činnost s textem 
volná reprodukce a dramatizace textu, 
zachycení a vystižení děje, ilustrace 
k textu vlastní tvorba na libovolné téma 

 

- zvládá volnou 
reprodukci textu podle 
svých schopností, tvorba 
vlastního literárního 
textu podle zadaného 
tématu 

tvořivé činnosti s literárním textem, 
poslech literárních textů 

 

- snaží se rozlišit různé 
typy uměleckého i 
neuměleckého textu  

druhy a žánry dětské literatury 
lidová slovesnost 
literatura umělecká a věcná 
literatura v proměnách času 

 

- používá jednoduché 
literární pojmy - při 
 jednoduchém rozboru 
krátkého literárního textu  
 
  úměrného věku 

základní literární pojmy, literární druhy a 
žánry  

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk 

Ročník: 5.  
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy 

- reprodukuje obsah sdělení 
přiměřeného věku a zapamatuje si 
z něj důležité informace 

vypravování, reprodukce textu 
podchycení podstaty, orientace 
v textu 

 

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

práce se slovníky, vyhledávání 
v encyklopediích a naučné 
literatuře 

EV 
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- rozpozná manipulaci v reklamě porovnávání názorů, tolerance, 
kritické myšlení 
řešení konfliktních situací 

MDV - vliv médií na 
společnost 

- volí správnou intonaci, přízvuk, 
tempo, pauzy podle svého záměru 
v komunikaci 

mluvený projev- základy techniky 
mluveného projevu, komunikační 
situace, komunikační žánry 

 

- správně píše po stránce formální i 
obsahové jednoduché komunikační 
žánry 

komunikační žánry 
stavba textu,  
členění textu na odstavce 

 

- ovládá sestavení osnovy 
vyprávění, podle ní, vytvoří krátký 
mluvený nebo písemný projev, 
dodrží časovou posloupnost 
příběhu 

osnova, dodržení pravidel při 
jejím sestavování 
rozčlenění příběhu 
časová posloupnost 
 

 
 

- umí určit ve slově kořen, část 
příponovou, předponovou, 
koncovku 

stavba slova, tvoření slov 
 

 

- ovládá určování slovních druhů   
u plnovýznamových slov, používá je 
ve správných tvarech ve svém 
projevu 

tvarosloví - slovní druhy a jejich 
třídění 
tvary slov 
mluvnické kategorie ohebných 
slovních druhů 

 

- vyhledá základní skladební dvojici, 
  v neúplné základní skladební 
dvojici dokáže označit základ věty 

věta jednoduchá a souvětí, 
základní skladebná dvojice 
neúplná skladební dvojice 

 

- odlišuje větu jednoduchou a 
souvětí, změní větu jednoduchou ve 
vhodné souvětí 

základní větné členy 
věta jednoduchá, souvětí 
uspořádání vět jednoduchých do 
souvětí 

 

- používá vhodné spojovací výrazy, 
dokáže je i vhodně měnit 

spojovací výrazy 
 

 

- ovládá používání  i/y ve slovech  
  po obojetných souhláskách 

vyjmenovaná slova 
hledání slov příbuzných 

 

- ovládá základy syntaktického 
pravopisu 
   

podmět a přísudek, shoda 
 

 

- ovládá volnou reprodukci textu 
podle svých schopností, tvorba 
vlastního literárního textu podle 
zadaného tématu 

tvořivá činnost s textem 
volná reprodukce a dramatizace 
textu, zachycení a vystižení děje, 
ilustrace k textu 
vlastní tvorba na libovolné téma 

 

- rozlišuje různé typy uměleckého a 
neuměleckého textu  

druhy a žánry dětské literatury 
lidová slovesnost 
literatura umělecká a věcná 
literatura v proměnách času 

 

- používá jednoduché literární 
pojmy při jednoduchém rozboru 
krátkého literárního textu 

literární pojmy, rozbor textu 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět:  Prvouka 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Žáci se prostřednictvím tohoto předmětu seznamují s prostředím školy, se školním životem. 

Pomáhá jim překlenout obtížné období spojené se zahájením pravidelné školní docházky. 

Žáci se učí základním pracovním návykům, učí se organizovat svůj čas na čas práce, zábavy a 

odpočinku. Předmět podává nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života. Vytváří 

základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech v přírodě i společnosti, o 

lidských činnostech, výtvorech a vztazích i o nejdůležitějších podmínkách života. Vytváří a 

posiluje u žáků vnímavý vztah k jejich okolí. Žáci prostřednictvím předmětu formují svůj 

vztah k životu, vlastní osobě, jiným lidem, živočichům, k lidským činnostem, k předmětům, 

které lidé vytvořili, k životnímu prostředí domova a přírody nejbližšího okolí. Učí je jednat a 

rozhodovat se v běžných i méně obvyklých životních situacích, spoléhat se na sebe, ale i na 

možnou pomoc jiných. Formuje základní vědomí odpovědnosti žáků za vlastní zdraví a 

bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování, za plnění zadaných úkolů. Učí se přijímat 

odpovědnost za svěřené a společné předměty, rostliny, zvířata. 

Vytvářejí se základy uvědomování si vlastní individuality, vědomí sounáležitosti s lidmi, 

přírodou, s ději. 

Žáci získávají základy potřebných životních postojů a hodnotových orientací. 

Takovéto pojetí předmětu vyžaduje i umožňuje velkou škálu forem realizace. Využíváme 

možností pobytových akcí, exkurzí, krátkodobých projektů, prostředí obce. 

Očekávané výstupy: 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
1. období 

Žák:  

-vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší 

možná nebezpečí v nejbližším okolí 

-začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 

změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

-rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

hodnoty a rozmanitosti. 

LIDÉ KOLEM NÁS 
1. období 

Žák: 

-rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem a 

nedostatkům 

-odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 
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LIDÉ A ČAS 
1. období 

Žák: 

-využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 

-pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu 

-interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

-uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 

soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost  a současnost. 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
1. období 

Žák: 

-pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

-roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě 

-provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 

vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
1. období 

Žák: 

-uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním  

  a činnostmi vztah ke zdraví 

-rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 

času, uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

-chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 

nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek  

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

Učitel využívá všech forem a metod výuky, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

Klíčové kompetence 

Zásadní výchovné a vzdělávací postupy, které ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět 

směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 

organizovat a řídit vlastní učení 

- vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a 

systematizaci 

- vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků,  
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- umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok 

- na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního 

vzdělávání 

Kompetence k řešení problémů 

- vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je 

rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 

- ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je 

k jejich ověřování a srovnávání 

- vést žáky k ověřování správnosti řešení problému 

Kompetence komunikativní 

- rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a 

názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události 

- seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech 

(kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody) 

- vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků 

Kompetence sociální a personální 

- vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při 

vyhledávání informací i zpracovávání výstupů v oblasti vlastivědného a 

přírodovědného charakteru 

- předkládat žákům možnost stanovovat si pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich 

dodržování 

- individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

Kompetence občanské 

- na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí 

- vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících 

environmentálních problémů 

- ukázat žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku 

Kompetence pracovní 

- seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů 

- poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich 

eliminaci 

- naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat 

vlastní postup 

Průřezová témata: 

Charakteristika předmětu umožňuje zařazení oblastí z průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova  

 okruh Osobnostní rozvoj 

- rozvoj poznávacích schopností 

- rozvíjení sebepoznání a sebepojetí 
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- seberegulace a sebeorganizace 

- psychohygiena 

 okruh Sociální rozvoj   

- poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

 okruh Morální rozvoj 

- řešení problémů, rozhodovací dovednosti 

- rozvoj poznávacích schopností 

- rozvíjení sebepoznání a sebepojetí 

- seberegulace a sebeorganizace 

- psychohygiena 

 okruh Morální rozvoj 

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Výchova demokratického občana 

okruh Občanská společnost a škola 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

okruh Evropa a svět nás zajímá  

Multikulturní výchova  

okruh Kulturní diference, Lidské vztahy 

Environmentální výchova  

okruh Ekosystémy, Základní podmínky života 

 

 
Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

Ročník: 1. 

 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 
- orientuje se ve škole, 
uvědomuje si roli 
  školáka, umí se vhodně 
chovat ke    
  spolužákům, zvládá základní 
pracovní  
  a odpočinkové návyky 
 

škola, žák, učitel  
chování ve škole  
příprava pomůcek, udržování pořádku ve 
svých věcech, na pracovním místě 
vhodné odpočinkové a pracovní polohy 

 

- rozlišuje základní 
příbuzenské vztahy  
  v rodině, role rodinných 

rodina, domov, vlast, vztahy mezi členy 
rodiny (otec, matka, syn apod.) 
pravidla rodinného života 
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příslušníků a vztahy  
  mezi nimi 
 

práva a povinnosti jejich členů 

- projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem  
  spolužáků, k jejich 
přednostem i nedostatkům 
 

vztahy mezi lidmi  
osvojování vhodného chování k ostatním 
spolužákům  

 

- využívá časové údaje při 
řešení různých 
  situací v denním životě, 
rozlišuje děj  
  v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 
 

základní orientace v čase  
den, týden, měsíc, rok  
minulost, přítomnost a budoucnost 
denní režim dětí (čas k práci a odpočinku) 

 

- pozoruje, popíše a porovná 
viditelné proměny  
  v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 
 

charakteristika ročních období pozorování 
změn počasí,  
reakce rostlin a živočichů na roční období 
živočišná a rostlinná říše 

 

- uplatňuje základní 
hygienické, režimové a jiné  
  zdravotně preventivní 
návyky s využitím  
  elementárních znalostí o 
lidském těle 
- projevuje vhodným 
chováním a činnostmi   
  vztah ke zdraví 
 

lidské tělo  
péče o zdraví   
zásady správného chování u lékaře 
správná životospráva 
  

 

- chová se obezřetně při 
setkání s neznámými  
  jedinci, odmítne komunikaci, 
která je mu  
  nepříjemná 
- v případě potřeby požádá o 
pomoc pro sebe  
  i pro jiné dítě 
 

 osobní bezpečí, krizové situace a 
situace hromadného ohrožení  
důležitá telefonní čísla 
  
 

 

 
- uplatňuje základní pravidla 
silničního provozu 

 
důležité dopravní značky 
druhy dopravních prostředků 
zásady bezpečné chování v silničním 
provozu 

 

- chová se vhodně při 
stolování  

pravidla stolování, vhodné a nevhodné 
chování při jídle 

 

- přiměřeně svému věku 
reaguje adekvátně  
  na pokyny dospělých při 
mimořádných  
  událostech 

správné a bezpečné chování při 
mimořádných událostech 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

Ročník: 2. 

 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 
Učivo 

Průřezová 

témata, 

mezipředmětové 

vztahy, 

projekty, kurzy 

a poznámky 
- orientuje se v místě 
svého bydliště a školy,  
  rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším 
okolí 
 

práce s plánem své obce  
poznávání okolí bydliště a školy  
nebezpečné situace a správné reakce na ně 

 

- začlení svou obec 
(město) do příslušného 
  kraje ČR, pozoruje a 
popíše změny  
  v nejbližším okolí obci 
(městě) 

název obce a jejích částí  
význačné orientační body 
historická a památná místa v obci 

 

- rozlišuje širší 
příbuzenské vztahy v 
rodině,  
  role rodinných 
příslušníků a vztahy 
mezi nimi 
- zná adresu svého 
bydliště, datum narození 
- rodina a etnické 
skupiny 
 

vztahy mezi příbuznými (teta, strýc, sestřenice, 
bratranec) 
pravidla slušného chování v rodině a ve společnosti 
adresa bydliště  
datum narození 
rodinné tradice 

 

- zná zaměstnání svých 
rodičů, váží si výsledků 
  práce lidí 
- ví, jakým způsobem 
adekvátně trávit volný 
čas 
  a sám si vybírá aktivity 
podle svého zájmu 

 povolání dospělých - charakteristika  
 práce a volný čas 
  
 

 

- projevuje toleranci k 
přirozeným odlišnostem  
  spolužáků, k jejich 
přednostem i 
nedostatkům 
 

vztahy mezi lidmi  
osvojování vhodného chování k ostatním spolužákům  
  

 

- využívá časové údaje 
při řešení různých 
  situací v denním 
životě, rozlišuje děj  
  v minulosti, přítomnosti 
a budoucnosti 
 

základní orientace v čase - minuta, hodina, den, týden, 
měsíc, rok kalendářní a školní rok  
orientace v různých druzích kalendářů 
minulost, přítomnost a budoucnost 
denní režim dětí (čas k práci a odpočinku) 
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- pozoruje, popíše a 
porovná viditelné 
proměny  
  v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích. 

charakteristika ročních období pozorování změn 
počasí,  
reakce rostlin a živočichů na roční období 

 

- roztřídí některé 
přírodniny podle 
nápadných 
  určujících znaků, 
uvede příklady výskytu  
  organismů ve známé 
lokalitě 

význam rostlin pro člověka (stavba těla a jeho částí) 
rozdíl mezi stromy jehličnatými a listnatými  
rozeznání běžně se vyskytujících stromů, keřů, byliny 
a zemědělských plodin 
živočišná říše - živočišné znaky, skupiny živočichů, 
stavba jejich těla apod.  

 

- pečuje o nenáročné 
rostliny a živočichy 
 
 

pozná vybrané pokojové rostliny 
péče o nenáročné rostliny 
péče o drobná nenáročná zvířata ve škole nebo doma 

 

- uplatňuje základní 
hygienické, režimové a 
jiné 
  zdravotně preventivní 
návyky s využitím  
  elementárních znalostí 
o lidském těle 
- projevuje vhodným 
chováním a činnostmi 
   vztah ke zdraví 

lidské tělo  
péče o zdraví (prevence) 
úraz, nemoc, první pomoc 
zásady správného chování u lékaře 
správná životospráva 

 

- chová se obezřetně při 
setkání s neznámými 
  jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu  
  nepříjemná; v případě 
potřeby požádá  
  o pomoc pro sebe i pro 
jiné dítě 

osobní bezpečí, krizové situace a situace hromadného 
ohrožení  
 důležitá telefonní čísla 
  
  

 

- uplatňuje základní 
pravidla silničního 
provozu 
 
 

důležité dopravní značky 
druhy dopravních prostředků 
zásady bezpečné chování v silničním provozu 
(chodec, cyklista) 

 

- připraví tabuli pro 
jednoduché stolování 

příprava jednoduché tabule  

- chová se vhodně při 
stolování.  

pravidla stolování, vhodné a nevhodné chování při jídle  

- přiměřeně svému věku 
reaguje adekvátně  
  na pokyny dospělých 
při mimořádných  
  událostech 

 správné a bezpečné chování při mimořádných 
událostech 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

Ročník: 3. 
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 
Učivo 

Průřezová 

témata, 

mezipředmětové 

vztahy, 

projekty, kurzy 

a poznámky 
- vyznačí v 
jednoduchém plánu 
místo svého bydliště a 
školy, cestu na určené 
místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším 
okolí 

orientace v místě bydliště 
práce s plánem obce (vytváření vlastních náčrtků) 
osobní bezpečí  
škola a bezpečná cesta do školy 
riziková místa a situace 

 

- začlení svou obec 
(město) do příslušného 
kraje a obslužného 
centra ČR, pozoruje a 
popíše změny v 
nejbližším okolí obci  
  (městě) 

obec, její části a poloha v krajině, minulost a 
současnost okolní krajina a životní prostředí 

EV 
 
 

- pojmenuje některé 
rodáky, kulturní či 
historické památky, 
významné události 
regionu 
- interpretuje některé 
pověsti spjaté s místem, 
v němž žije 
 

 
minulost kraje a předků 
báje, mýty, pověsti 
 
 

 

-ukáže zeměpisné 
dominanty v místní 
krajině, určí světové 
strany podle kompasu 
nebo buzoly 

práce s mapou, světové strany  

- rozliší přírodní a umělé 
prvky v okolní krajině  
  a vyjádří různými 
způsoby její estetické  
  hodnoty a rozmanitost 

typy krajiny, město a vesnice  

-zajímá se o věci a 
činnost kolem sebe, 
chápe a důležitost 
lidské práce a 
odpočinku, orientuje se 
ve světě techniky, který 
ho obklopuje,  
 

lidská činnost a tvořivost 
práce a odpočinek 
seznámení s některými nejdůležitějšími objevy a 
vynálezy 
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- projevuje toleranci k 
přirozeným odlišnostem 
spolužáků, k jejich 
přednostem i 
nedostatkům 
 
 

vztahy mezi lidmi  
soužití lidí 
chování lidí 
osvojování vhodného chování k ostatním spolužákům  
 
  

 

- uplatňuje elementární 
poznatky o sobě, rodině 
 a činnostech člověka, o 
lidské společnosti,  
soužití, zvycích a o 
práci lidí 
- na příkladech 
porovnává minulost  
  a současnost 

současnost a minulost v našem životě 
orientace v čase a časový řád 
 

 

- provádí jednoduché 
pokusy u skupiny  
  známých látek, určuje 
jejich společné  
a rozdílné vlastnosti a 
změří základní veličiny 
pomocí jednoduchých 
nástrojů a přístrojů 

 pozorování a pokusy 
 látky a jejich vlastnosti  
 měření veličin s praktickým užíváním 
základních jednotek 

 

- roztřídí některé 
přírodniny podle 
nápadných určujících 
znaků, uvede příklady 
výskytu organismů ve 
známé lokalitě 

 
příroda živá a neživá 
 
 

 

- dokáže popsat 
základní rozdíly mezi 
lidmi, určí základní části 
lidského těla a orientuje  
se v jejich funkcích 
 

lidská postava, stavba těla a jeho částí  
(nejdůležitější vnější a vnitřní ústrojí a orgány) 
lidské smysly 
etapy lidského života 

 

- uplatňuje základní 
hygienické, režimové a 
jiné zdravotně 
preventivní návyky 
využitím elementárních 
znalostí o lidském těle  
- projevuje vhodným 
chováním a činnostmi 
vztah ke zdraví 

lidské tělo   
péče o zdraví -, hygiena  
správná životospráva 
 
 

 

-rozezná nebezpečí 
různého charakteru, 
využívá bezpečná místa 
pro hru a trávení 
volného času, uplatňuje 
základní pravidla 
bezpečného chování 
účastníka silničního 
provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své 
a zdraví jiných 

krizové situace, bezpečná místa pro hru, bezpečné 
chování v silničním provozu – předcházení rizikovým 
situacím v dopravě i v dopravních prostředcích, 
ochrana vlastního zdraví i zdraví ostatních 
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-chová se obezřetně při 
setkání s neznámými 
jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu 
nepříjemná, v případě 
potřeby požádá o 
pomoc pro sebe i pro 
jiné, ovládá způsoby 
komunikace s operátory 
tísňových linek 

osobní bezpečí 
přivolání pomoci  
čísla tísňového volání 
správný způsob volání na tísňovou linku 

 

-reaguje adekvátně na 
pokyny dospělých při 
mimořádných situacích 

mimořádné události a rizika s nimi spojená-postup 
v případě ohrožení 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodověda  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

 Vyučovací předmět je určen pro 4. a 5. ročník 1. stupně. Organicky navazuje svým 

obsahem na učivo prvouky v 1., 2. a 3. ročníku, opírá se především o vybrané poznatky 

z různých přírodovědných oborů. Je zaměřen na to, aby v procesu výuky žáci získávali takové 

vědomosti a dovednosti a rozvíjely se ty jejich schopnosti, které jim umožní aktivně poznávat 

přírodu, člověka a jím vytvořený svět i prostředí, ve kterém člověk pracuje a žije. 

Ve vyučovacím předmětu se uplatňují převážně dva tematické okruhy - Rozmanitost přírody a 

Člověk a jeho zdraví. 

 

 V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu 

sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost 

živé a neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní 

tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a 

rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě 

praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o 

proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské 

činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení 

životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. 

  

 V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 

poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. 

Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a 

nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají 

základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném 

chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví 
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jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý 

člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví 

je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že 

pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové 

situace. 

 Osvojování učiva je založeno převážně na pozorování, srovnávání a dalších aktivních 

činnostech. Uplatňují se též ekologické hry, modelové situace (scénky) i vlastní zkušenosti 

žáků. Je důležité umožnit žákům i co nejvíce činností s přírodninami i práci přímo v terénu 

(blízké okolí školy, školy v přírodě). 

 

Očekávané výstupy 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

2. období 

 

Žák: 

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody 

a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností  

  člověka 

- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 

s rozdělením času a střídáním ročních období 

- zkoumá základní společenstva ve  vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly  

  v přizpůsobení 

  organismů prostředí 

- porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu  

  i jednoduché klíče a atlasy 

- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

2. období 

 

Žák: 

- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 

soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 

narození 

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

s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 
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- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista  

- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní 

ochranou 

- rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

 

Zařazená průřezová témata 
 

Z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, tematického okruhu Osobnostní 

rozvoj jsou to části „Sebepoznání a sebepojetí“,“Seberegulace a sebeorganizace“, 

„Psychohygiena“, z tematického okruhu Sociální rozvoj jsou to části „Poznávání lidí“, 

„Mezilidské vztahy“. 

Z průřezového tématu Environmentální výchova okruhy „Ekosystémy“, „Základní 

podmínky života“. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

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

tím, že vede žáka k: 

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

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

- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové 

a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své 

jedinečnosti (možností a limitů) 

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností 

aktivního uplatnění při jejich ochraně 

- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl 

uspět 

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

rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví 

a bezpečnosti druhých 

Zásadní výchovné a vzdělávací postupy, které ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho 

svět směřují k utváření klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 
- nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 

  organizovat a řídit vlastní učení 

- vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci 

- vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků 

- umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok 
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- na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a 

chápat problémy a nesrovnalosti 

- ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich 

ověřování a srovnávání 

- vést žáky k ověřování správnosti řešení problému 
 

Kompetence komunikativní 
- rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na 

lidskou společnost, přírodní jevy a historické události 

- seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech 

(kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody) 

- vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků 

 

Kompetence sociální a personální 
- vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání 

informací i zpracovávání výstupů v oblasti výstupů vlastivědného a přírodovědného 

charakteru 

- předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich  

  dodržování 

- individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 

Kompetence občanské 

- na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí 

- vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících  

 environmentálních problémů 

- ukázat žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku 

 

Kompetence pracovní 
- seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů 

- poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci 

- naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat 

vlastní postup 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodověda 

Ročník: 4. 
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 

- objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků živé  
a neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností 
člověka 

živá a neživá příroda 
vztahy mezi živou a neživou přírodou 
podmínky a projevy života rostlin a živočichů 
v jednotlivých ročních obdobích 
rovnováha v přírodě 
odpovědné chování lidí k přírodě a ochrana 
přírody 

 

- zkoumá základní 
společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné vztahy 
mezi organizmy a nachází 
rozdíly a shody 
v přizpůsobení organizmů 
prostředí   

 
 
vzájemné vztahy mezi organizmy 
společenstva rostlin a živočichů – potravní 
vazby, přizpůsobení živých organizmů 
prostředí - ekosystémy 
 
 
 
 

 

- založí jednoduchý pokus, 
naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

pokusy a pozorování  
vlastnosti látek 
základní jednotky v praxi, měření veličin 

 

-stručně charakterizuje 
specifické přírodní jevy a 
z nich vyplývající rizika vzniku 
mimořádných události, 
v modelové situaci prokáže 
schopnost se účinně chránit 

rizika v přírodě, rizika spojená s ročními 
obdobími a sezonními činnostmi 
mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy a ochrana před nimi 

 

- účelně plánuje svůj čas pro 
učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob 

denní režim, plánování  

- uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví 
a jeho preventivní ochranou 

zdravotní osvěta   
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- rozpozná život ohrožující 
zranění, ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou 
pomoc 

poskytnutí první pomoci, prevence úrazů  

   
-uplatňuje účelné způsoby 
chování v situacích 
ohrožujících zdraví a 
v modelových situacích 
simulujících mimořádné 
události, vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a 
vyvodí odpovídající závěry 
pro své chování jako chodec 
a cyklista 

bezpečné chování v silničním provozu  

   

 

  

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodověda 

Ročník: 5. 
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy a poznámky 

- objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností 
člověka 

živá a neživá příroda, rozmanitost 
přírody, ochrana životního prostředí  
 

EV - vztah člověka 
k prostředí 

- vysvětlí na základě 
elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

Vesmír a Země, sluneční soustava, den 
a noc, roční období, pohyby planet 

 

- zkoumá základní 
společenstva ve vybraných 
lokalitách, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí 

fauna a flora v jednotlivých podnebných 
pásech, přizpůsobivost organismů, 
ekosystémy podnebných pásů, 
vztahy a vazby mezi organizmy 

EV - ekosystémy 

- porovnává na základě 
pozorování základní projevy 
života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, 

třídění organismů, práce s atlasy a klíči EV - základní podmínky 
života 
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využívá k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy 

- zhodnotí některé konkrétní 
činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat 

člověk a příroda – ekologie  

- využívá poznatků o lidském 
těle k vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního 
zdravého způsobu života 

lidské tělo, stavba lidského těla 
základní funkce a projevy 
zdravý životní styl 

OSV - osobnostní rozvoj – 
sebepoznání a sebepojetí 

-rozlišuje jednotlivé etapy 
lidského života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před a po jeho 
narození 

vývojové etapy člověka (tělesné i 
duševní) 

 

- uplatňuje základní dovednosti 
a návyky související 
s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou 

zdravý životní styl 
péče o zdraví 
prevence nemocí a úrazů 
tělesná a duševní hygiena 

 

- uplatňuje účelné způsoby 
chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích 
 simulujících mimořádné 
události 

 
 
 
chování v krizových situacích 

OSV - osobnostní rozvoj – 
psychohygiena 

- předvede v modelových 
situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových 
látek 

drogy – prevence 
návykové látky a zdraví 
závislosti 
nebezpečí komunikace prostřednictvím  
elektronických médií 

OSV - osobnostní rozvoj - 
seberegulace a 
sebeorganizace 
MV 

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

sexuální výchova OSV -  sociální rozvoj - 
poznávání lidí, mezilidské 
vztahy 

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět:  Vlastivěda 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme, se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, 

vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. 

Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové 

i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu, 

praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností 
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žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k 

místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného 

chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity 

mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se 

lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se základními právy a povinnostmi, ale 

i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). 

Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana 

demokratického státu. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč 

se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se 

život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od 

nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům 

v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o 

kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně 

vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své 

rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky 

regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 

 

Očekávané výstupy: 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME  
2. období 
 

Žák: 

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

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

přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy  

  a polokoulí 

- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního,  

  historického, politického, správního a vlastnického 

- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob 

života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 

význam 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

2. období 

 

Žák: 

- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci  

  (městě) 
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- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, popřípadě připustí svůj 

omyl a dohodne se na společném postupu řešení 

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

základní lidská práva nebo demokratické principy 

- orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne 

a zkontroluje ceny nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy 

a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)  

 

LIDÉ A ČAS 

2. období 
 

Žák: 

- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 

jevy 

- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 

minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých 

kulturních památek 

- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 

vlasti s využitím regionálních specifik 

- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území 

v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 

 

 

Klíčové kompetence 

 

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

tím, že vede žáka k: 

 

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

- orientaci ve světě informací a také k časovému a místnímu propojování historických, 

zeměpisných a kulturních informací 

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

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

- chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování  

- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k bezkonfliktní komunikaci, k 

ovlivňování své jedinečnosti  

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům  

- vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

 - objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl 

uspět 

- k chápání významu kulturnímu dědictví a historických památek 
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V předmětu jsme zaměřeni hlavně na kompetence k učení, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a zejména kompetence pracovní. 

Zařazená průřezová témata 
Z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, tematického okruhu Osobnostní 

rozvoj jsou to části „Sebepoznání a sebepojetí“,“Seberegulace a sebeorganizace“, 

„Psychohygiena“, z tematického okruhu Sociální rozvoj jsou to části „Poznávání lidí“, 

„Mezilidské vztahy“. 

Z průřezového tématu Environmentální výchova okruhy „Ekosystémy“, „Základní 

podmínky života“. 

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Vlastivěda 

Ročník: 4.  

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 
- určí a vysvětlí polohu svého 
bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu 

domov, orientace v místě a prostoru 
 

 

- určí světové strany v přírodě 
i podle mapy, orientuje se 
podle nich a řídí se podle 
zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

práce s kompasem a mapou,  
určování světových stran v přírodě 
riziková místa a situace 

 

- rozlišuje mezi náčrty, plány 
a základními typy map; 
vyhledává jednoduché údaje 
o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší 
republiky 

práce s náčrty, plány a mapami 
atlas – typy map, globus 
cestování 
zeměpisné pojmy 

 

- vyhledá typické regionální 
zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, 
jednoduchým, způsobem 
posoudí jejich význam z 
hlediska přírodního, 
historického, politického, 
správního a vlastnického 

ČR - zeměpisné, hospodářské, politické a 
zemědělské údaje, kultura 
regiony ČR 
 
 

 

- rozlišuje hlavní orgány státní 
moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho 
státu a jejich význam 

ČR - státní zřízení, státní symboly 
státní správa a samospráva  
významné osobnosti naší politiky, armáda ČR 

 

-zprostředkuje ostatním 
zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a 
porovná způsob života a 
přírodu v naší vlasti 

cestujeme po ČR  

-pracuje s časovými údaji a 
využívá zjištěných údajů 
k pochopení vztahů mezi ději 
a mezi jevy 

orientace v čase a časový řád, dějiny jako 
časový sled událostí, 
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- využívá archivů, knihoven, 
sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti; 
zdůvodní základní význam 
chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých 
kulturních památek 
 
 

aktivní vyhledávání a získávání informací o 
dějinách ČR z dostupných zdrojů 
nejstarší dějiny ČR 
počátky českého státu 
historické slohy (románský sloh, gotika a 
renesance) 
 
 
 

 

- rozeznává současné a 
minulé a orientuje se v 
hlavních reáliích minulosti a 
současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik 

nejstarší historie ČR od pravěku   
počátky české státnosti až 
české království do nástupu Habsburků na 
trůn 
 

 

- srovnává a hodnotí na 
vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na 
našem území v minulosti a 
současnosti s využitím  
regionálních specifik 

současnost a minulost v našem životě 
regionální památky 
lidé a obory zkoumající minulost 
báje mýty a pověsti 
 

 

- objasní historické důvody 
pro zařazení státních svátků a 
významných dnů 

historický přehled - znalost významných dní 
v roce  

-vyjádří na základě vlastních 
zkušeností základní vztahy 
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, 
mezi chlapci a dívkami, 
v rodině, v obci 

 
místo člověka ve společnosti 
soužití lidí - mezilidské vztahy 
předcházení konfliktům a jejich řešení 
pravidla slušného chování 
 
 

 

-rozlišuje základní rozdíly 
mezi lidmi, obhájí a odůvodní 
své názory, připustí svůj omyl 
a dohodne se na společném 
postupu řešení 

chování a vlastnosti lidí 
práva a povinnosti 
rizikové situace a chování 
 

 

-rozpozná ve svém okolí 
jednání a chování, která se již 
tolerovat nemohou a která 
porušují základní lidská práva 
nebo demokratické principy  

právo a spravedlnost 
principy demokracie 
lidská práva a práva dětí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

64 

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Vlastivěda 

Ročník: 5.  
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a kurzy, 

poznámky 

- rozlišuje mezi náčrty, plány a 
základními typy map; vyhledává 
jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí  
na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

 
orientace podle náčrtů, plánů a map  
zeměpisné pojmy  

 

- vyhledá typické regionální 
zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického 
politického, správního a 
vlastnického 

 
regiony ČR, hlavní město Praha 
Evropa – sjednocující se světadíl 
Evropa a svět  
 

 

- zprostředkuje ostatním 
zkušenosti, zážitky  
  a zajímavosti z vlastních cest a 
porovná způsob života a přírodu 
v naší vlasti i v jiných zemích 

předávání osobních zkušeností ze 
zahraničních cest 

 

MV – kulturní diference 

- pracuje s časovými údaji a 
využívá zjištěných údajů 
k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy 

dějiny jako časový sled událostí  

- využívá archivů, knihoven, 
sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti; zdůvodní 
základní význam chráněných 
částí přírody, nemovitých  
i movitých kulturních památek 
 
 

cílená a samostatná činnost při 
získávání dostupných informací 
vedoucích k pochopení minulosti a 
práce s nimi  
důležitost ochrany historických, 
kulturních a přírodních památek 

 

- rozeznává současné a minulé 
a orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší 
vlasti s využitím regionálních 
specifik 

přehled a základní vědomosti o 
důležitých událostech (historických, 
kulturních, společenských, vědě a 
technice) od doby nástupu 
Habsburků na český trůn do doby 
obnovy demokracie roku 1989 
 

 

- srovnává a hodnotí na 
vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem  
území v minulosti a současnosti 
s využitím regionálních specifik 
 

území českého státu v proměnách 
času, minulost kraje a předků, 
tradice 

 

- objasní historické důvody pro historický přehled - znalost  



 

 

 

 

 

 

 

65 

zařazení státních svátků a 
významných dnů 
 

významných dní v roce 

-orientuje se v základních 
formách vlastnictví, používá 
peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze, na 
příkladu ukáže nemožnost 
realizace všech chtěných výdajů, 
vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet duhy 
 
 
 

finanční gramotnost 
korupce 
formy vlastnictví 
nákupy a reklamace 
 

 

-poukáže v nejbližším 
společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti 
zlepšení životního prostředí 
obce 

společnost a kultura 
základní globální problémy 
životní prostředí 

 

 

 
Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět:  Anglický jazyk  

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Anglický jazyk vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu umožní komunikaci 

v rámci integrované Evropy a světa. Pomáhá snižovat jazykové bariéry  

a přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců v osobním životě i v budoucím pracovním 

uplatnění. Vede k získávání informací z různých cizích zdrojů a k zvládnutí práce s cizími 

jazykovými prameny. 

Předmět Anglický jazyk patří společně s Českým jazykem a literaturou do vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace.  

Očekávané výstupy 1. stupeň 

1. období 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti 

Žák: 

vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob 

s dostatkem času pro porozumění 

používá abecední slovník učebnice 
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2. období 

Receptivní řečové dovednosti 

Žák: 

rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům 

rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové 

a poslechové materiály) a využívá je při své práci 

čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu 

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku 

používá dvojjazyčný slovník 

Produktivní řečové dovednosti 

Žák: 

sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na 

sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů 

reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace 

obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu 

Interaktivní řečové dovednosti 

Žák: 

aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, 

poskytne požadovanou informaci 

Učitel využívá všech forem a metod výuky, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
Žák: 

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje 

a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly v rámci studia cizího jazyka, propojuje 

do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

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

či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své 

  učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

rozpozná a pochopí problém 

vyhledá informace vhodné k řešení problému z různých zdrojů 
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Kompetence komunikativní  

Žák: 

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory na přiměřené úrovni cizího jazyka v písemném i 

ústním projevu 

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně reaguje, zapojuje se do diskuse 

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, reaguje na ně 

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

spolupracuje ve skupině 

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat 

a pomáhat druhým žákům 

Kompetence občanská  

Žák: 

respektuje odlišnosti jiných lidí a kultur na základě jejich poznání, váží si jejich vnitřních 

hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 

chápe základní principy, na nichž spočívají společenské normy 

respektuje, chrání a ocení naše a Evropské tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k literárním uměleckým dílům 

Kompetence pracovní   

Žák: 

využívá znalosti a zkušenosti získané pro svůj rozvoj a přípravu na budoucnost 

uvědomuje si, že se musí rozvíjet a připravovat i nad (mimo) rámec školních povinností 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

Rozvoj schopností poznávání, cvičení pozornosti, soustředění. Rozvoj dovednosti 

zapamatování, dovedností pro učení. Rozvoj seberegulace, organizace vlastního času, 

plánování učiva a studia. Psychohygiena – dovednosti pro dobré naladění mysli (úloha 

koníčků a sportu), sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích 

(pomoc v rodině). Komunikace – dialog, vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů. 

Komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 

vysvětlování, přesvědčování, rada). Oblast sebepoznání a sebepojetí (moje tělo, moje 

psychika, moje vztahy k druhým lidem). Oblast kooperace (rozvoj individuálních a sociálních 

dovedností pro etické zvládání situací spolupráce, soutěže a konkurence v situacích skupinové 

práce a soutěží). 
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Mediální výchova (MDV) 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – rozlišení reality od médii zobrazovaných 

stereotypů jako reprezentace reality (reklama, násilí v dětských programech). Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení (zpravodajství, reklama, „bulvár“). Fungování a vliv médií ve 

společnosti, vliv médií na každodenní život, kulturu. Role médií v každodenním životě 

jednotlivce, vliv na uspořádání dne, životní styl atd. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 

Evropa a svět nás zajímá – zvyky a tradice národů Evropy. Jsme Evropané – kořeny a zdroje 

evropské civilizace, klíčové mezníky (v rámci probíraných zemí), styl života v evropských 

rodinách, životní styl a vzdělání mladých Evropanů. 

Environmentální výchova (EV) 

Vztah člověka k prostředí (změny počasí a podnebí v globálním měřítku). Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí (globální dopady lidských aktivit, ochrana životního prostředí, 

hospodaření s odpady). 

Multikulturní výchova (MV) 

Etnický původ, odlišné vnímání a chápání světa jako zdroj rasových konfliktů, vzájemné 

obohacování kultur, (USA a Velká Británie – typické příklady multikulturní společnosti). 

Význam cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání. 

 
 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 3.  
   

Dílčí výstupy: 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 

 
- vyslovuje a čte 
foneticky správně 
v přiměřeném rozsahu 
slovní zásoby 
 
- rozumí jednoduchým 
pokynům a větám, 
adekvátně na ně 
reaguje 
 
- rozlišuje grafickou a 
mluvenou podobu 
slova 
 
- pochopí obsah a 
smysl jednoduché, 

pravidla komunikace v běžných 
každodenních situacích  
pozdrav, poděkování, 
představování 
 
jednoduchá sdělení 
adresa, blahopřání, pozdrav a dopis 
z prázdnin, omluva, žádost 
 
tematické okruhy  
- škola, školní potřeby, třída, 
jednoduché pokyny 
- části těla, obličej 
- rodina, členové rodiny 
- hračky, zvířata 
- oblečení 
- město, jednoduché pokyny (zatoč 
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pomalé a pečlivě 
vyslovované 
konverzace dvou osob 
s dostatkem času pro 
porozumění 
 
- používá abecední 
slovník učebnice 
  

vpravo, stůj…) 
- jídlo, zelenina, ovoce 
- barvy 
 
slovní zásoba a tvoření slov  

synonyma, antonyma, význam slov 
v kontextu 
 
základní gramatické struktury a 
typy vět, základy lexikálního 
principu pravopisu slov  
- věta jednoduchá, tvorba otázky a 
záporu, pořádek slov ve větě 
- zájmena osobní v 1. pádě 
- zájmena přivlastňovací 
nesamostatná 
- sloveso být „to be“ v přítomném 
čase 
- sloveso mít „have got „ 
v přítomném čase 
- sloveso umět „can“ 
- množné číslo pravidelné „‘s“ 
- člen neurčitý „a/an“ a člen určitý 
„the“ před podstatným jménem 
 
- přivlastňování pomocí „‘s“ 
- tázací zájmena kdo, co, čí, kde – 
„who, what, whose, where“ 
- kolik „how many“ + počitatelná 
podstatná jména  
- některá přídavná jména a jejich 
protiklady 

 
Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4.    
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 
 
- rozumí známým slovům a 
jednoduchým větám se 
vztahem k osvojovaným 
tématům 
 
- rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchých autentických 
materiálů (obrazové 
a poslechové materiály) a 
využívá je při své práci 
 
- čte nahlas a foneticky 

pravidla komunikace v běžných 
každodenních situacích  
pozdrav, poděkování, představování 
 
jednoduchá sdělení  
adresa, blahopřání, pozdrav a dopis 
z prázdnin, omluva, žádost 
 
tematické okruhy 
- nakupování potravin 
- televize 
- počasí 
- jídlo (rozšíření slovní zásoby) 

 



 

 

 

 

 

 

 

70 

správně jednoduché texty 
obsahující známou slovní 
zásobu 
 
- vyhledá v jednoduchém 
textu potřebnou informaci a 
vytvoří odpověď na otázku 
 
- sestaví gramaticky a 
formálně správně jednoduché 
písemné sdělení, krátký text a 
odpověď na sdělení 
 
- reprodukuje ústně i písemně 
obsah přiměřeně obtížného 
textu a jednoduché 
konverzace 
 
- aktivně se zapojí do 
jednoduché konverzace, 
pozdraví a rozloučí se 
s dospělým  i kamarádem, 
poskytne požadovanou 
informaci 

- dům, byt, místnosti 
- každodenní činnosti 
- škola, rozvrh hodin, vyučovací předměty 
- některé význačné dny a svátky anglicky 
mluvících zemí 

- názvy některých zemí  

- sporty 

- světové strany 
slovní zásoba a tvoření slov  
synonyma, antonyma, význam slov v kontextu 
 
základní gramatické struktury a typy vět, 
základy lexikálního principu pravopisu slov 
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, 
pořádek slov ve větě 
- přítomný čas průběhový 
- přítomný čas prostý, příslovce frekvence 
- sloveso „can“ (umět, moci) 
- sloveso „have got“ (mít) 
- rozkazovací způsob kladný i záporný 
- osobní zájmena v přímém i nepřímém pádě 
- přivlastňovací zájmena nesamostatná, 
přivlastňovací přídavná jména  
  tvořená „'s“ 
- ukazovací zájmena „this – these“, zástupné 
„one“ 
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 
s použitím číslovky  
  nebo „some“ 
- číslovky základní do 100, otázka „how many“ 
(kolik) 
- řadové číslovky 
- dny v týdnu, měsíce, datum, předložky 
časové „on, in, at“ 
- určování času – celé hodiny 
- vazba „there is/are“ 
- minulý čas prostý sloves „to be“ a „to have“ 

 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 5.    
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy, poznámky 

- rozumí známým slovům a 
jednoduchým větám se vztahem 
k osvojovaným tématům 
 
- rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchých autentických 
materiálů (časopisy, obrazové 
a poslechové materiály) a využívá 

pravidla komunikace v běžných 
každodenních situacích  
pozdrav, poděkování, představování 
 
jednoduchá sdělení 
adresa, blahopřání, pozdrav a dopis 
z prázdnin, osobní dopis 
 

OSV – psychohygiena – 
dovednosti pro dobré 
naladění mysli (úloha 
koníčků a sportu), 
sociální dovednosti pro 
předcházení stresům 
v mezilidských vztazích  
(pomoc v rodině) 
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je při své práci 
 
- čte nahlas plynule a foneticky 
správně jednoduché texty 
obsahující známou slovní zásobu 
 
- vyhledá v jednoduchém textu 
potřebnou 
  informaci a vytvoří odpověď na 
otázku 
 
- používá dvojjazyčný slovník 
 
- sestaví gramaticky a formálně 
správně jednoduché písemné 
sdělení, krátký text  a odpověď na 
sdělení; vyplní své základní údaje 
do formulářů 
 
- reprodukuje ústně i písemně 
obsah přiměřeně obtížného textu a 
jednoduché konverzace 

 
- obměňuje krátké texty se 
zachováním smyslu textu 
 
- aktivně se zapojí do jednoduché 
konverzace,pozdraví a rozloučí se 
s dospělým  i kamarádem, poskytne 
požadovanou informaci 

tematické okruhy  
- příroda a počasí 
- tradice a zvyky, svátky, důležité 
zeměpisné údaje 
- komunikace – osobní údaje(věk, 
rodina,zájmy),telefonování 
- pohlednice z prázdnin, osobní 
dopis 
- škola,rozvrh hodin, učební 
předměty 
- volný čas a zájmová činnost, škola 
v Británii 
- domov, rodina, každodenní aktivity, 
domácí práce, volný čas,zájmy,  
  sport 
- město, budovy,mapa města, 
orientace ve městě, obchody 
- oblečení, nakupování 
- jídlo, restaurace, objednání jídla 
- byt, místnosti, zařízení a nábytek  
bydlení v Británii 
- lidé, popis, části těla 
- Británie – multikulturální 
společnost 
- angličtina – světový jazyk, anglicky 
mluvící země  
 
slovní zásoba a tvoření slov  
synonyma, antonyma, význam slov 
v kontextu 
 
základní gramatické struktury a 
typy vět, základy lexikálního 
principu pravopisu slov 
- věta jednoduchá, tvorba otázky a 
záporu, pořádek slov ve větě 
- upevňování učiva ze 3. a 4. 
ročníku na základě rozšířené slovní 
zásoby 
- sloveso být „to be“, mít „have got“, 
moci, umět „can, muset „must“ 
- imperativy „do, don’t do, let’s do“ 
- vazba „there is / are“ 
- přítomný čas prostý versus 
průběhový 
- množné číslo pravidelné a některá 
podst. jména  s nepravidelným 
  množným číslem 
- člen určitý a neurčitý – základní 
pravidla použití 
- přivlastňovací zájmena 
nesamostatná 
- přivlastňovací přídavná jména ('s)  
- zájmena osobní v přímém i 
nepřímém pádě 
- zájmena tázací „who, what, which, 

 
MV – Evropa a svět nás 
zajímá – (život dětí 
v Británii), 
význam cizího jazyka 
jako nástroje dorozumění 
a celoživotního 
vzdělávání 
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where, when, why, how“ 
- zájmena ukazovací „this / these“, 
zástupné „one“ 
- určování času včetně minut 
- dny v týdnu, měsíce, datum 
- číslovky základní a řadové 

 
 

 
Vzdělávací oblast:    Umění a kultura 

Vyučovací předmět:   Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Výtvarná výchova umožňuje tvořivým způsobem uplatňovat, předávat a zprostředkovávat 

ostatním jedinečné a osobní prožitky, pocity a zkušenosti. Žákům má být umožněn tvořivý 

přístup k práci. 

Učí se vnímat a interpretovat. Vnímání je jedinečné a také interpretace jevů, pocitů, prožitků, 

zkušeností je individuální a jedinečná. Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými 

znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské 

existence. Neměl by být uplatňován pouze přenos reality, ale důležité je využívat a rozvíjet 

tvořivé schopnosti a fantazii dítěte. Výtvarná výchova umožňuje zapojení do procesu 

komunikace. 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – 

tvorbě. Umožňuje rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, 

fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné 

prostředky (dále jen prostředky) - nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném 

výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové 

citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na 

experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a 

zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet 

schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této 

zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. 

Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si 

a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných 

vyjádření. 

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření 

obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých 

možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších 

obrazových médií. 
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Očekávané výstupy  

1. období  

Žák: 

-rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty), porovnává prvky vizuálně obrazného vyjádření na základě odlišností vycházejících 

z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

- v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 

uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace  

- vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky 

-interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, porovnává odlišné 

interpretace se svojí dosavadní zkušeností 

-na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

2. období 

 

Žák: 

- při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 

porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 

vztahy a jiné) 

- užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném 

vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 

skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu 

k vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 

životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační  

 účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné,  

 objemové i prostorové tvorbě 

- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 

obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů  a prožitků 

svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného 

výtvarného umění) 

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

inspirace 

- nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
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Průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 
okruh Rozvoj schopností poznávání 

- vnímání okolního světa, barev, pojmenovávání tvarů 

okruh Sebepoznání a sebepojetí 

- rozvoj vlastního výtvarného pojetí, vkusu, sebevyjádření 

okruh Seberegulace a sebeorganizace 

- práce s ostatními, učení se spolupráci, rozvržení a dodržení pracovních postupů 

Psychohygiena – relaxace, hry s barvou, sebevyjádření, uvolnění 

Kreativita 

Sebevyjádření, seberealizace pomocí tvůrčích forem  
SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

- mezilidské vztahy 

- spolupráce, vzájemná pomoc 

- komunikace 

- výtvarné dílo jako prostředek komunikace, komunikace při práci s ostatními 
- MORÁLNÍ ROZVOJ 
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

- hodnoty, postoje, praktická etika 

- navazovat na práci ostatních, učit se kritice kladné i záporné práce své a práce 

ostatních 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní 

výchova 

Žáci se prostřednictvím výtvarných děl seznamují s historií, kulturou, tradicemi a současností 

v cizích zemích, s kulturními rozdílnostmi, poznávají svět, zprostředkovávají toto poznání 

ostatním (prázdniny, dovolená). 

Environmentální výchova 

žáci vyjadřují své zkušenosti a poznatky pomocí výtvarného projevu, ztvárňují klady i zápory 

v přístupu lidí k prostředí ve svém okolí, ztvárňují ho pomáhají ho měnit  (realizace 

plakátů…)  Výtvarně vyjadřují podmínky života- vzduch, voda, země… 

Mediální výchova 

- význam a hodnocení reklamy, tvorba plakátů, mediální sdělení  - tvorba školního 

časopisu 

- vztah medií a reality-počítačové hry- jejich grafika a provedení 
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Klíčové kompetence 

Učitel využívá všech forem a metod výuky, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

Kompetence k učení – žák získává schopnost osvojovat si nové poznatky, dovednosti 

Kompetence k řešení problémů – žák řeší problémů souvisejících s danou oblastí – volba 

materiálu, správný pracovní postup… 

Kompetence komunikativní – výtvarné umění má komunikační funkci, žáci se 

prostřednictvím své práce učí vyjadřovat, nekopírují skutečnost, ale je zohledňováno jejich 

vidění a názor. 

Kompetence sociální a personální – při práci ve dvojicích a skupinách se učí žáci 

spolupracovat, vzájemně si pomáhat, učí se spravedlivě hodnotit svoji práci i práci ostatních. 

Kompetence občanské – žáci uvědomují si význam kulturního odkazu našich předků, 

s ohledem na věk se snažíme, aby žáci získali vědomí významu umění a kultury pro celou 

společnost 

Kompetence pracovní – žáci získávání pracovních návyků a dovedností 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 1. 

 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy a 

poznámky 

 
- umí zahájit a ukončit 
svoji práci přípravou a 
úklidem 
svéhopracovního místa 
- výtvarně vyjadřuje 
vjemy a postoje na 
základě vlastních 
prožitků nebo podle 
četby 
- uvědoměle zachází 
s některými materiály  
- na základě vlastních 
výtvarných činností 
užívá důležité výtvarné 
pojmy  
- organizuje vlastní 
výtvarnou práci a 
udržuje pořádek na 
pracovišti 
- uplatňuje 
představivost a fantazii 
při práci  
- seznamuje se 
s ilustracemi knih a 

 
 
kresba tuší kolorovaná vodovými barvami 
(např. zážitek z prázdnin, doprovodná 
tematika, zdravý životní styl atd.)  
malba temperami  
 
 
bramborová tiskátka (balicí papír, látka)  
 
otisky listů  
vlastní ilustrace přečtené pohádky  
modelování plodů  
 
hry dětí na podzim (zařadit doprovodnou 
tematiku) 
papírová koláž - hra barev 
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ilustrátory  
- pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, 
objemy...)   
- získává praktické 
poznatky o malbě, a 
modelování 
v prostorovém vyjádření 
 

- začíná chápat 
harmonie barev 
v přírodě 
- vyjmenuje barvy 
(pozná je) 
 
 
- dává prostor své 
fantazii a představování  
 
- citlivě přistupuje 
k práci druhých a váží 
si jí 
 
- chápe zvyky lidí 
 
 
- dokáže výtvarně 
vyjádřit změny v přírodě 

práce s barvou - zimní nádech 
práce s modelovací hmotou, prostor, 
postava 
malba temperou  
fantazie  
kresba  
skupinová práce  
prostorové vyjádření 
kresba pastelem  
kresby dřívkem, uhlem 
kresby zvířat a říše fantazie 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
- aktivně osvojuje 
ilustrace v knihách 
 
- vyhledává a dotváří 
přírodní výtvory 
- poznává historii 
svátků (Velikonoce) 
- pozoruje a snaží se 
zachytit změny 
v přírodě 

 
vlastní ilustrace  
zdobení vajec - netradiční formy    
papírová koláž 
malba  
modelování-skupinová práce 
malba  
modelování + špejle  
kresba v terénu 

 

- poznává práci 
ilustrátorů 
- výtvarně si osvojuje 
předměty 
- dovede namíchat a 
nanášet barvy na 
plochu 
- dovede pokrýt celou 
plochu barvou 
- dovede pojmenovat 
výtvarný materiál, který 
používá 
- dovede pracovat ve 
skupině 

beseda o malířích a ilustrátorech  
rozvíjení výtvarného vnímání a výtvarně 
grafické představy při porovnávání a 
jednoduché analýze tvarů  
 
tématické kreslení na základě přímého 
dojmu 
poznávání světa dítěte na základě 
pozorování i z fantazijních představ  
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník:  2. 

 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 
- uvědoměle zachází s 
výtvarnýmimateriály  
- chápe výtvarné umění jako 
kulturní bohatství země  
- poznává rozdíly ve 
výtvarném vyjadřování malířů 
- ilustrátorů  
- má schopnost nalézat a 
vnímat krásu a estetické 
hodnoty v přírodě a ve světě 
vytvářeném lidmi  
- rytmicky řeší plochy s 
využitím různých prvků ve 
světlých a tmavých barvách 

malba - podzimní barvy - hra barev 
malba, kresba -  
modelování plodů (model modurit)  
kresba - linie  
rozdíl mezi fotografií, filmem, reklamou, 
výtvarným dílem  
skupinová práce - práce s přírodninami) 
malba postav v akci  
 
hry se skvrnami - výtvarné vyjádření pocitů 

 

- vytváří ilustrace (se zimní 
tématikou)  
 
- při práci udržuje pořádek a 
po skončení práce uvede vše 
do původního stavu 
- výtvarně vnímá tvar a 
stavbu 
 
 
 
- dovede výtvarně vyjádřit linii 
figury 

koláž (zimní krajina)  
tempera )  
výtvarné osvojování předmětů denní potřeby 
(analýza, pozorování)   
- kresba i s detaily  
hra s linií -  
 modelování  
ilustrace pohádky, poučení 

 

- osvojuje  si zvyky 
- orientace v lidských zvycích, 
tradice a jejich oživování 

Malba, různé techniky zdobení vajec  
malba samotného prožitku  
fantazie)  
kolorovaná kresba  
zapouštění barev  

 

- zachycuje výtvarně po sobě 
jdoucí děj 
- vnímá umění jako bohatství 
země 
- získává důvěru ve vlastní 
vyjadřovací schopnosti 

kresba comicsu - skupinová práce  
reklama - význam - beseda  
malby v terénu - pozorování a schopnost 
zaznamenat detail  
tematická práce malba zátiší (např. ovoce) 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 3.  

 

 

 Dílčí výstupy 

 

Žák: 

 

Učivo 

 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy a 

poznámky 

 

-rozpoznává a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření (linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty); porovnává je a 

třídí na základě odlišností 

vycházejících z jeho zkušeností, 

vjemů, zážitků a představ 

 

 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření a jejich jednoduché 

vztahy a kombinace - 

linie, čára, barevné odstíny, 

tvary, objemy apod.  

 

-v tvorbě projevuje své vlastní 

životní zkušenosti; uplatňuje při 

tom v plošném i prostorovém 

uspořádání linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty a další prvky a 

jejich kombinace 

vlastní tvorba v ploše i 

v prostoru 

vlastní volba výtvarných 

technik, prostředků a prvků a 

jejich kombinace   

uspořádání objektů do celků 

 

 

-vyjadřuje rozdíly při vnímání 

události různými smysly a pro 

jejich vizuálně obrazné vyjádření 

volí vhodné prostředky 

rozlišení, výběr a uplatnění 

vhodných prostředků vizuálně 

obrazného vyjádření pro 

vyjádření podnětů jiného než 

zrakového vnímání   

(smysly - vůně, pohyb, pocity 

– radost, smutek) 

 

 

-interpretuje podle svých 

schopností různá vizuálně 

obrazná vyjádření; odlišné 

interpretace porovnává se 

svojí dosavadní zkušeností 

 

vlastní interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření jiných 

autorů, základní orientace 

v tvorbě dětských ilustrátorů 

vyjádření vlastních dojmů a 

pocitů z jejich tvorby  

vlastní ilustrace textu 

 

 

-na základě vlastní zkušenosti 

nalézá a do komunikace zapojuje 

obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

 

 

vlastní postoj k tvorbě své i 

ostatních, vysvětlování 

tvůrčích záměrů 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 4.  

 

 

-při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření; porovnává 

je na základě vztahů (světlostní 

poměry, barevné kontrasty, 

proporční vztahy a jiné)  

 

 

vlastní tvůrčí činnost 

s využitím kombinace, vztahů 

a proměn prvků vizuálně 

obrazného vyjádření  

v ploše i prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-užívá a kombinuje prvky 

vizuálně obrazného vyjádření ve 

vztahu k celku: v plošném 

vyjádření linie a barevné plochy; 

v objemovém vyjádření 

modelování a skulpturální 

postup; v prostorovém vyjádření 

uspořádání prvků ve vztahu 

k vlastnímu tělu i jako nezávislý 

model 

  

 

 

 

linie a plocha v plošné tvorbě 

(malba, kresba, grafika) 

 

objemové vyjádření – 

modelování a skulptura 

 

prostorová tvorba- 

land art, mobily  

 

 

 

 

 

 

 

-při tvorbě vizuálně obrazných 

vyjádření se vědomě zaměřuje 

na projevení vlastních životních 

zkušeností i na tvorbu vyjádření, 

která mají komunikační účinky 

pro jeho nejbližší sociální vztahy 

 

 

  

 

uplatnění životních 

zkušeností, nálad, pocitů, 

vjemů, fantazií ve vlastní 

tvorbě 

 

komunikace prostřednictvím 

vizuálně obrazných vyjádření  

 

vysvětlování výsledků tvorby 

podle svých schopností a 

zaměření 
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-nalézá vhodné prostředky pro 

vizuálně obrazná vyjádření 

vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání k vnímání 

dalšími smysly; uplatňuje je 

v plošné, objemové i prostorové 

tvorbě 

 

 

vizuálně obrazná vyjádření 

podnětů získaných jinými 

smysly (sluch, hmat, pohyb, 

čich, chuť) v plošné a 

prostorové tvorbě 

 

 

 

 

osobitost svého vnímání  

uplatňuje v přístupu k realitě, 

k tvorbě a interpretaci vizuálně 

obrazného vyjádření; pro 

vyjádření nových i neobvyklých 

pocitů a prožitků svobodně volí 

a kombinuje prostředky (včetně 

prostředků a postupů současného 

výtvarného umění) 

 

 

subjektivita vlastní tvorby, 

možnost sebevyjádření 

 

kombinace prostředků 

vizuálně obrazného vyjádření 

 

prostředky a postupy 

moderního výtvarného umění 

ve vlastní tvorbě 

 

 

prostředky a postupy 

moderního výtvarného umění 

ve vlastní tvorbě 

 

 

 

 

-porovnává různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření a 

 přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace  

 

 

 

 

 

seznámení s díly významných 

výtvarných umělců  

 

vlastní interpretace jejich 

tvorby 

 

porovnávání vlastní tvorby 

s tvorbou svých vrstevníků 

 – zdůvodnění volby 

výtvarných prostředků, 

technik a postupů 

 

 

-nalézá a do komunikace 

v sociálních vztazích zapojuje 

obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

 

 

 

 

 

osobní postoje a názory ve 

vlastní tvorbě (reklama, 

plakáty, street art…) 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 5.  
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a kurzy, 

poznámky 

při vlastních tvůrčích 

činnostech pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření; porovnává je na 

základě vztahů (světlostní 

poměry, barevné kontrasty, 

proporční vztahy a jiné)  

 

-užívá a kombinuje prvky 

vizuálně obrazného vyjádření 

ve vztahu k celku: v plošném 

vyjádření linie a barevné 

plochy; v objemovém 

vyjádření modelování a 

skulpturální postup; v 

prostorovém vyjádření 

uspořádání prvků ve vztahu 

k vlastnímu tělu i jako 

nezávislý model 
 

 
využití prvků obrazně vizuálního 
vyjádření při vlastní tvorbě v ploše i 
prostoru a jejich pojmenování   
kombinace a vztahy (podobnost, 
kontrast, rytmus) prvků vizuálně 
obrazného vyjádření 
  
 
uspořádání objektů do celků na 
základě jejich velikosti, výraznosti a 
vzájemného postavení ve statickém 
i dynamickém vyjádření  
-plošná i prostorová tvorba 
-abstraktní i realistické ztvárnění 
 
 

l  

 

při tvorbě vizuálně obrazných 

vyjádření se vědomě 

zaměřuje na projevení 

vlastních životních zkušeností 

i na tvorbu vyjádření, která 

mají komunikační účinky pro 

jeho nejbližší sociální vztahy 

 

 
typy vizuálně obrazných vyjádření 
s komunikačním účinkem např. 
volná malba a comics, reklama, 
plakát, práce s fotografií, ilustrace, 
elektronický obraz, prostorové 
objekty, mobily…  
 

 
 

 

-nalézá vhodné prostředky 

pro vizuálně obrazná 

vyjádření vzniklá na základě 

vztahu zrakového vnímání k 

vnímání dalšími smysly; 

uplatňuje je v plošné, 

objemové i prostorové tvorbě 

 

 
vizuálně obrazné vyjádření pohybu – 
abstraktní i realistické pojetí 
 
vyjádření vizuálních podnětů 
prostředky vnímatelnými ostatními 
smysly (vnímání haptické a 
dynamické) 
 
smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření  
-inspirace filmem, fotografií, 
reklamou,  
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osobitost svého vnímání  

uplatňuje v přístupu k realitě, 

k tvorbě a interpretaci 

vizuálně obrazného vyjádření; 

pro vyjádření nových i 

neobvyklých pocitů 

a prožitků svobodně volí 

a kombinuje prostředky 

(včetně prostředků a postupů 

současného výtvarného 

umění) 

 
 

 
využití prostředků a postupů 
současného výtvarného umění 
 
 
prostorová tvorba- návrh a vlastní 
ztvárnění divadelní scény 
 
vizuálně obrazové ztvárnění 
vlastních pocitů a prožitků 

 

 

 porovnává různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření 

a přistupuje k nim jako ke 

zdroji inspirace  

 

 
umělecké slohy a styly 
tvorba významných umělců jako 
inspirace pro vlastní plošnou a 
prostorovou tvorbu 
 
komunikační obsah uměleckých děl 

 

  

nalézá a do komunikace 

v sociálních vztazích 

zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral 

či upravil 

 

 

  

 
komunikační obsah vizuálně 
obrazného vyjádření 
 
vyjádření vlastních názorů, pocitů, 
nálad, postojů prostřednictvím 
vlastní tvorby, vybranými či 
upravenými uměleckými díly 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

I. stupeň 

Na I. stupni ZŠ se žáci seznamují prostřednictvím různých činností s výrazovými prostředky 

hudby a s hudebním „jazykem“. Učí se s nimi tvořivě pracovat a užívat je jako jednu z variant 

sebevyjádření.  

Učí se vzhledem ke svým možnostem a schopnostem chápat umělecká díla, seznamují se 

s nimi, učí se poznávat zákonitosti tvorby. 

Prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností 

jsou vedeni k aktivnímu vnímání hudby a ke zpěvu. Učí se hudbu chápat jako prostředek 

komunikace. 



 

 

 

 

 

 

 

83 

 

Očekávané výstupy  

1. období 

Žák: 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky v jednohlase 

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních 

forem 

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

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

melodie 

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

znějící hudby 

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

instrumentální a vokálně instrumentální. 

Očekávané výstupy  

2. období 

Žák: 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 

v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 

 pěvecké dovednosti 

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější 

hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 

 jednoduchých motivů skladeb a písní 

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry 

a provádí elementární hudební improvizace 

Učitel využívá všech forem a metod výuky, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

Kompetence k učení 

učíme žáky podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávat a třídit 

informace 

vedeme žáky k používání obecně užívaných hudebních termínů 

vedeme žáky k tomu, aby získané znalosti propojovali do souvislostí 

Kompetence k řešení problémů 

vedeme žáky k tomu, aby na základě individuální hudební vyspělosti postihovali z hudebního 

proudu znějící skladby významné sémantické prvky, srovnávali je, slovně charakterizovali; 

hledali spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním 

dílem (V 1. – 5. ročníku uvedené aktivity uplatňujeme ve formách přiměřených věku.); 

samostatně a kriticky přemýšleli 
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předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů  

při zadání úkolu učíme žáky rozpoznávat problém a hledat nejvhodnější způsob řešení 

za pomoci technologií vedeme žáky k vytváření vlastního hudební díla 

Kompetence komunikativní 

při práci ve skupině učíme žáky vyjadřovat svůj názor a vhodnou formou ho obhájit  

učíme žáky respektovat odlišný hudební vkus druhých lidí 

Kompetence sociální a personální 

vedeme žáky k efektivní spolupráci, k respektování názorů jiných 

učíme žáky objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, chápat odlišné 

kvality svých spolužáků 

učíme žáky respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností 

kladně ovlivňovat kvalitu práce 

Kompetence občanské 

vedeme žáky k respektování názorů druhých; k ochraně a oceňování naší kulturní tradice; 

k aktivnímu zapojení do kulturního dění 

Kompetence pracovní 

při samostatné práci vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a 

dodržení vymezených pravidel  

budujeme v žácích pozitivní vztah k hudebním činnostem 

 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 1.  

 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 
- rozvíjí si hudební sluch a 
představivost  
- využívá slovní a hudební 
rytmus 

zvuk, tón 
doporučená píseň: doporučený poslech - 
Státní hymna, František Škroup, Kde domov 
můj 

 

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

píseň, říkadlo, pochod, metronom 
doporučená píseň: Jedna dvě, Honza jde 
 

 

-pěvecký a mluvní projev  
hlasová hygiena 
hudební rytmus 
záznam vokální hudby, noty 

zvuky hlasité, tiché 
píseň - Halí, belí 
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- využívá správných 
pěveckých návyků 
- zpívá na základě svých  
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky v jednohlase 
 
 

pomalé a rychlé tempo 
doporučené písně:  
To je zlaté posvícení, Kočka leze do bezu 

 
 
 
 
 
 
 

- rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty, improvizuje 
v trámci nejjednodušších 
hudebních forem 
 
 

stoupání a klesání melodie 
zvukový rozdíl - zvuk - tón 
správný postoj při zpěvu 
správný nádech 
hudební nástroje 
doporučená píseň: Sedí liška pod dubem 
 

 

- využívá jednoduché hudební 
nástrojek doprovodné hře 
-rozpozná v proudu znějící 
hudby některé hudební 
nástroje 
 

doporučená píseň: Za tou naší stodoličkou, 
V zahradě na hrušce,  Ovčáci ,čtveráci, 
výroba jednoduchého rytmického hudebního 
nástroje 
hudební nástroje 
 
 

 

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

 
zvuky a tóny – soutěž v rozpoznávání 
zvuky hlasité a tiché 
barva zvuku hudebních nástrojů  
tóny hluboké a vysoké 
doporučená píseň: Jedna, dvě,tři, čtyři, pět 
 

 

-využívá správných 
pěveckých návyků 
- zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky v jednohlase 

nácvik koled na vánoční besídku 
dvojhlas a vícehlas 

 

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

poslech písně Zelená se louka 
 

 

- využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře 
 

hudební otázka a odpověď 
doporučená píseň: Zima, zima tu je  
vánoční koncert 

 

- zpívá čistě, rytmicky 
- chápe vztahy mezi 
jednotlivými hlasy 

nádech a výdech 
doporučená píseň: Na horách sejou hrách 
 

 

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

 
 
tony a jejich kvalita 
doporučená píseň: Měla babka čtyři jabka 
nácvik rytmizace ve skupinách 
pohybový doprovod znějící hudby 
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- využívá správných 
pěveckých návyků 
- zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky v jednohlase 
 

doporučená píseň: Když jsem já sloužil 
co je krátké a co je dlouhé 
 
 

 

- využívá jednoduché hudební 
nástroje 
  k doprovodné hře 

hudební nástroje 
 

 

- zpívá čistě, rytmicky 
- chápe vztahy mezi 
jednotlivými hlasy 
 

barva hlasu 
hudební nástroje: klavír,flétna,zvonkohra 
doporučená píseň: Vodník 
doporučená píseň: Červená Karkulka 
tóny vysoké, dlouhé, barva tónu 

 

- zpívá čistě, rytmicky 
- chápe vztahy mezi 
jednotlivými hlasy 

koncert 
doporučený poslech: I.Hurník: Pohádka o 
princezně žabce 
doporučená píseň: Kolo, kolo mlýnský 

 

- využívá správných 
pěveckých návyků 
- zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky v jednohlase 

doporučená píseň: Pekla vdolky z bílé mouky 
noty a notový zápis 
zvuky a tóny 

 

- zpívá čistě, rytmicky 
- chápe vztahy mezi 
jednotlivými hlasy 

doporučená píseň: Utíkej,  Káčo, utíkej 
Hud. nástroje - bicí  

- využívá správných 
pěveckých návyků 
- zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky v jednohlase 

doporučená píseň: Včelka 
písně na škole v přírodě dle výběru učitele a 
dětí 

EV 

- zpívá čistě, rytmicky 
- chápe vztahy mezi 
jednotlivými hlasy 

doporučená píseň: Na tom pražským mostě 
kvalita tonů-délka ,síla, výška 
 

 

- využívá správných 
pěveckých návyků 
- zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky v jednohlase 

jednohlasý zpěv:doporučená píseň:  Červený 
šátečku 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 2.  
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 
- rozvíjí si hudební sluch a 
představivost 
  
- využívá slovní a hudební 
rytmus 
- reaguje pohybem na znějící 
hudbu pomocí pohybu, tance, 
gest, mimiky 

vyjádření radosti a strachu hudbou 
notový zápis, melodie vzestupná a sestupná 
pohybový doprovod písně 
poslech  

 

- uplatňuje individuální 
pohybové dovednosti  
 
- pohybem vyjadřuje metrum, 
tempo, dynamiku,směr 
melodie 

rytmický doprovod písně 
takt 
pohybový doprovod písně 
hudební rytmus 
dvojhlas, vícehlas 
záznam vokální hudby, zachycení melodie 
noty-znak pro ton 

 
 

- sluchem rozpozná, kdy 
melodie klesá a stoupá, 
ukáže rukou 
- využívá jednoduché hudební 
nástroje 

tempo, otázka a odpověď, vzestupná a 
sestupná melodie 
poslech 
zápis rytmu jednoduché písně 

 

- seznámí se s vybranými díly 
 

notový zápis 
poslech hudební nápad 
barva hlasu 

 

- proniká do podstaty hudby a 
hudebního umění 
 

Orfovy nástroje 
hra na vítr, nácvik správného dechu 
piano a mezzoforte 
 

 

- využívá správných 
pěveckých návyků 
- reaguje pohybem na znějící 
hudbu pomocí pohybu, tance, 
gest, mimiky 

hra na otázku a odpověď 
pohybová hříčka - Hlava ramena 

 

- rozvíjí si hudební sluch a 
představivost 

dech. a hudební nástroje 
ukázka kontrabasu, trubky a houslí 
poslech 

 

- seznámí se s vybranými díly 
- proniká do podstaty hudby a 
hudebního umění 

píseň, poslech   

- reaguje pohybem na znějící 
hudbu pomocí pohybu, tance, 
gest, mimiky 

pohybový doprovod písní  

- rozvíjí si hudební sluch a 
představivost 
 

poslech písně, kvality tonů, vztahy mezi tony-
souzvuk akord 
interpretace hudby 
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-rozvíjí si hudební sluch a 
představivost 

 
 
poslech  
píseň 

 

- seznámí se s vybranými díly 
- proniká do podstaty hudby a 
hudebního umění 
 

dynamika – forte 
hra na řemesla 

 

- zpívá koledy a doprovodí je 
na jednoduché rytmické 
nástroje 
- využívá správných 
pěveckých návyků 

doporučený poslech: J.J.Ryba: Česká mše 
vánoční 
koledy dle učebnice – výběr 

 

- reaguje pohybem na znějící 
hudbu pomocí pohybu, tance, 
gest, mimiky 

příprava na vánoční besídku 
vánoční koncert 

 

- posiluje správné pěvecké 
návyky 
 

hra na otázku a odpověď 
 

 

- seznámí se s vybranými díly 
 
- hraje na Orffovy nástroje 
 

 Svatební pochod 
Např.píseň: Kalamajka mik, mik, mik 
instrumentální doprovod písně - xylofon a 
činely hra na ozvěnu 

 

- rozvíjí si hudební sluch a 
představivost 
 

Např.píseň: Dobrú noc - slovenská 
repetice 

 

- reaguje pohybem na znějící 
hudbu pomocí pohybu, tance, 
gest, mimiky 

Doporučená píseň: Černé oči, jděte spát 
 

 

- seznámí se s vybranými díly 
 
- proniká do podstaty hudby a 
hudebního umění 
 

Doporučený poslech: I.Hurník: Pohádka/z 
příběhů jedné kapely/ 
noty c,d,e, 
Doporučená píseň: Ti zlosejnští muzikanti 
jazykolamy 
pohybový doprovod písně 

 

- rozvíjí si hudební sluch a 
představivost 

 
Doporučená píseň: Šel tudy 

 

- reaguje pohybem na znějící 
hudbu pomocí pohybu, tance, 
gest, mimiky 
 
- využívá jednoduché hudební 
nástroje 

malujeme hudbu 
nota, pomlka 
rozpočítávadla 

 

- rozvíjí si hudební sluch a 
představivost 

sólista, trubka 
Doporučená píseň: Ty a já 

 

- využívá jednoduché hudební 
nástroje 
- reaguje pohybem na znějící 
hudbu pomocí pohybu, tance, 
gest, mimiky 

Doporučená píseň: Já mám koně  

- seznámí se s vybranými díly 
 

 
Doporučená píseň: Vyletěl holoubek 
stoupající a klesající melodie 
takt 3/4 

 

 
Pějme píseň dokola 
rozpočítávadlo 
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- využívá jednoduché hudební 
nástroje 
- reaguje pohybem na znějící 
hudbu pomoc pohybu, tance, 
gest, mimiky 

hra na otázku a odpověď 
 
dechové nástroje 

 

- seznámí se s vybranými díly 
  
hra na otázku a odpověď 

 

- rozvíjí si hudební sluch a 
představivost 

  

- reaguje pohybem na znějící 
hudbu pomocí  pohybu, 
tance, gest, mimiky 
- využívá jednoduché hudební 
nástroje 

Doporučená píseň: Žežuličko, kde jsi byla 
poslech Antonín Dvořák: V přírodě 
dokončování melodie 

 

- seznámí se s vybranými díly 
Doporučená píseň: Já do lesa nepojedu 
zobcová flétna 
instrumentální doprovod písně 

 

- rozvíjí si hudební sluch a 
představivost 

písně na škole v přírodě s kytarou 
utváření pohybové paměti 

 

- seznámí se s vybranými díly 
- využívá jednoduché hudební 
nástroje 
 

Doporučená píseň: Holka modrooká 
dynamika  
-taktování, pohybový doprovod písně 

 

- uplatňuje pěvecký projev při 
sólovém i skupinovém zpěvu 

pořád dokola 
opakování písní 

 

- pokouší se orientovat 
v širokém spektru hudebních 
stylů a žánrů 

opakování písní 
procvičování poznatků z hudební teorie 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět:  Hudební výchova 

Ročník: 3.  
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 

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

 
pěvecké dovednosti 
hlasová hygiena 
intonace 
hudební rytmus (písně v 2/4,3/4, a 4/4 taktu) 
 

 

rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty, improvizuje 
v rámci jednoduchých 
hudebních forem 

hudební hry 
rytmizace a melodizace říkadel 
 

 

 
využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře 

 
doprovod písní na Orffovy nástroje, netradiční 
rytmické nástroje, hrou na tělo, xylofon 
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reaguje pohybem na znějící 
hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, 
směr melodie 

 
taktování   
pohybové vyjádření hudby 
jednoduché taneční kroky – pohybová 
improvizace 
lidové tance  
melodie sestupná a vzestupná 
 

 

-rozlišuje jednotlivé kvality 
tonů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny 
v proudu znějící hudby 

 
kvalita tonů (délka, výška) 
základy hudební abecedy - houslový klíč, 
repetice, předznamenání, notová osnova, nota 
jako grafický znak pro ton 
hudební výrazové prostředky (rytmus, tempo, 
melodie) 
 
 

 

rozpozná v proudu znějící 
hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální 
a instrumentální a vokálně 
instrumentální 

 
hudební styly a žánry (hudba taneční 
pochodová, ukolébavka) 
hudební nástroje  
vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální hudba 
významní čeští skladatelé, jejich život a dílo, 
poslech ukázek z jejich tvorby 
 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 4 

 

 

 

Dílčí výstupy 

 

Žák: 
 

 
 
Učivo: 

 
Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy, poznámky 

 
-zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně 

v jednohlase či dvojhlase 

v durových i mollových 

tóninách a při zpěvu 

získává získané dovednosti 
 

 
pěvecké dovednosti 

hlasová hygiena 

rozšiřování hlasového rozsahu 

rytmická a intonační cvičení 

dvojhlas a vícehlas  

 

-realizuje podle svých realizace písní v 2/4, 3/4, 4/4 taktu  
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individuálních schopností a 

dovedností (zpěvem, hrou 

tancem, doprovodnou 

hrou) jednoduchou melodii 

či píseň zapsanou pomocí 

not 

intonace 

tanečně pohybový doprovod 

doprovod na hudební nástroje 

orientace v notovém zápisu 

 

 

-využívá na základě svých 

hudebních schopností a 

dovedností jednoduché 

popřípadě složitější 

hudební nástroje 

k doprovodné hře i 

reprodukci motivů 

jednoduchých skladeb a 

písní 

 
hra na hudební nástroje 

záznam instrumentální melodie 

čtení a zápis rytmického schématu 

 

 

-rozpozná hudební formu 

jednoduché písně či 

skladby 

hudební formy velké a malé 

poslech ukázek z děl významných 

českých a světových skladatelů, 

jejich život a dílo 

 

-vytváří v rámci svých 

individuálních dispozic 

jednoduché předehry, 

mezihry a dohry a provádí 

elementární hudební 

improvizace 

 

 

předehra, mezihra, dohra 

hudební improvizace 

 

rozpozná v proudu znějící 

hudby některé z užitých 

hudebních výrazových 

prostředků, upozorní na 

metrorytmické, tempové, 

dynamické i zřetelné 

harmonické změny 

hudební nástroje 

výrazové prostředky hudby 

  

rytmus, tempo, dynamika, mertum, 

 

 
 
 

ztvárňuje hudbu pohybem 

s využitím tanečních kroků, 

na základě individuálních 

schopností a dovedností 

vytváří pohybové 

improvizace 

pohybové vyjádření hudby 

pohybové improvizace 

orientace v prostoru 

nácvik jednoduchých tanců (lidové i 

umělé) 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a umění 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 5.  
 

  

Dílčí výstupy 

 

Žák: 

 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy, poznámky 

   

 

- zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně 

v jednohlase i dvojhlase, 

v durových i mollových 

tóninách a při zpěvu 

využívá získané pěvecké 

dovednosti 

  

 

 

pěvecký a mluvní projev  

pěvecké dovednosti   

rozšiřování hlasového rozsahu 

hlasová hygiena 

dvojhlas a vícehlas, prodleva kánon, 

lidový dvojhlas 

realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

intonace a vokální improvizace  

- diatonické postupy v durových  a 

mollových tóninách ( 5.,3. a 1. 

stupeň, volné nástupy  8. a spodního  

5. stupně apod.) 

 

    

 

  

 

 

 

 

- orientuje se v zápisu 

jednoduché písně či skladby 

a podle svých 

individuálních schopností a 

dovedností ji realizuje 

 

 

grafický záznam vokální hudby 

- čtení a zápis rytmického schématu 

písně 

 - orientace v notovém záznamu 

jednoduché melodie, její reprodukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- využívá na základě svých 

hudebních schopností a 

dovedností jednoduché 

popřípadě složitější hudební 

nástroje k doprovodné hře i 

reprodukci jednoduchých 

motivů skladeb a písní 

 

 

 

  

 hra na hudební nástroje 

 reprodukce motivů, témat  

 jednoduchých skladbiček pomocí    

 jednoduchých hudeb nástrojů 

Orfeova instrumentáře, zobcových 

fléten apod. rytmizace, melodizace a 

stylizace, hudební improvizace 
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- rozpozná hudební formu 

jednoduché písně či skladby 

 

 

 

 - jednodílná písňová forma ( a-  b ) 

hudební formy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vytváří v rámci svých 

individuálních dispozic 

jednoduché předehry, 

mezihry a dohry  

 

grafický záznam melodie - rytmické 

schéma jednoduch. skladby (motivu, 

tématu - části) 

      - záznam melodie 

 

 

 

 

-  rozpozná v proudu hudby 

některé hudební nástroje, 

odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně 

instrumentální 

 

 

 

 

 

 

  

kvalita tónů - délka, síla, barva, 

výška 

vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

hudební výrazové prostředky - 

rytmus, melodie, harmonie, barva, 

kontrast a gradace 

pohyb melodie (vzestupná, 

sestupná) 

hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, 

lidský hlas a hudební nástroj 

hudební styly a žánry hudební formy 

– malá a velká písňová forma,  

interpretace hudby - slovní vyjádření  

(jaká je to hudba a proč je taková) 

 

 

Průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj hudebních, hudebně - pohybových, rytmických a jiných schopností a dovedností. 

Možnost k sebevyjádření, ke zklidnění, uvolnění, získání prožitků. 

Rozvoj kreativity. 

Sociální rozvoj 

Upevňování vztahů mezi lidmi, vcítění se do jiných postav, využití hudby jako prostředku 

komunikace, seznámení s historií, vzájemná spolupráce. 
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Morální rozvoj 

Naučit se přijímat jiné hodnoty, spolupracovat, umět hodnotit sebe i ostatní. 

Výchova demokratického občana 

Prostřednictvím hudby poznávat tradice a historii rodné země i ostatních zemí. Seznámit se se 

státními symboly, chápat jejich význam. 

Výchova k myšlení v evropských i globálních souvislostech 

Poznávat a učit se chápat hudbu jiných národů a etnik. Prostřednictvím hudby seznamovat 

děti s jinou kulturou a jazykem. 

Multikulturní výchova 

Písně jiných národů v originále, podílení se na kulturních činnostech. Přijímat hudbu jiných 

národů. 

Mediální výchova 

Hudba jako prostředek komunikace, poslech a hodnocení. Získávání vlastních nahrávek.  

Různé možnosti využití hudby – film, reklama... 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět:  Pracovní činnosti  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: 

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci 

získávají základní dovednosti v různých oborech lidské činnosti a tato oblast také přispívá 

k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je určitou protiváhou  ostatním vzdělávacím oblastem. 

Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní 

vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. 

Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí. Je založena na tvůrčí myšlenkové 

spoluúčasti žáků. Žáci přicházejí do přímého kontaktu s různými lidskými činnostmi, 

s technikou. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři 

tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, 

Příprava pokrmů 

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem 

žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály 

a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit 

pracovní činnost samostatně i v týmu. Důležité je vedení žáků k dodržování zásad bezpečnosti 
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a hygieny při práci. Je vhodné zařazovat co největší počet tematických okruhů tak, aby se žáci 

seznámili s co největším množstvím možností výkonu práce, byli připraveni na konkrétní 

životní situace. 

Očekávané výstupy:  

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

1. období  

   

Žák: 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 
 

KONSTRUKČNÍ ČINNOST  
1. období 
 

Žák: 

-zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

1. období 
 

Žák: 

- provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování 

- pečuje o nenáročné rostliny 

 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

1. období   

 

Žák: 

- připraví tabuli pro jednoduché stolování 

- chová se vhodně při stolování 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

2. období   

Žák: 

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé 

výrobky z daného materiálu 

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní, vzhledem k použitému materiálu 

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úraze 
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KONSTRUKČNÍ ČINNOST 

2. období  

Žák: 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

2. období 

Žák: 

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny 

volí správné pomůcky, nástroje a náčiní 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

poskytuje první pomoc při úrazech 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

2. období 

Žák: 

orientuje se v základním vybavení kuchyně 

připraví samostatně jednoduchý pokrm 

dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

dodržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni 

Učitel využívá všech forem a metod výuky, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

Kompetence: 

V předmětu Člověk a svět práce získává žák především tyto základní kompetence: 

kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a 

zejména kompetence pracovní. 

Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí v této oblasti umožňuje vedení žáků k získávání 

pracovních dovedností a návyků z různých oblastí zejména při ručním 

opracovávání materiálů, pěstitelských činnostech, základních činnostech 

v domácnosti. 

 Učí poznávání vybraných materiálů a jejich vlastností, surovin, plodin, učí se volit vhodné 

nástroje, nářadí, pomůcky, pracovat s dostupnou technikou, osvojují si pracovní postupy 

potřebné pro běžný život.  

Umožňuje osvojení si zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, 

vytváření vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí, řešení ekologických problémů. 
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-vytváření vztahu k práci, profesní orientace 

Průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova  

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznání 

Vnímání okolního světa, znalost tvarů a barev. Hledání postupů, znalost 

pracovních pomůcek 

Sebepoznání a sebepojetí 

Rozvoj vlastního názoru, vkusu. 

Kreativita  

Uplatnění a zhotovení vlastních nápadů  

Sociální rozvoj 

Práce ve dvojicích, ve skupinách, umět se prosadit, ale umět také přijmout názor ostatních. 

Spolupráce, vzájemná pomoc. 

Morální rozvoj 

Spravedlivé hodnocení své práce i práce ostatních 

Environmentální výchova 

Práce s přírodními materiály, výrobky sloužící k ochraně přírody, péče o rostliny a živočichy, 

vztah k prostředí v obci, okolí školy, návrhy a modely. Mediální výchova 

Multikulturní výchova 

 

Využití tradičních prvků různých kultur 

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

Ročník:1. 
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy a 

poznámky 
-PRÁCE S DROBNÝM 
MATERIÁLEM                    
umí udržovat pořádek 
během práce, po skončení 
práce uvede své místo do 

práce s modelovací hmotou 
zpracování, válení, hnětení, koulení 
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původního stavu 
- modeluje dle předlohy, 
napodobuje tvar, velikost, 
poměry písmen 
- modeluje dle paměti a 
fantazie 

- vytrhává, vystřihuje, 
skládá, lepí papír 
- zdokonaluje svoji jemnou 
motorku 
- pracuje se šablonou 
 
- pracuje podle 
jednoduchého slovního 
návodu 
   
 

práce s papírem 
vytrhávání, lepení 
 
 
stříhání geometrických tvarů, výroba 
bábrlat, skládání papíru 
 
výroba vánočních ozdob a přání 
,poznávání  lidových zvyků ,historii 
svátků 

 

- sbírá, suší a třídí listy a 
plody rostlin 
 
- získává pracovní návyky 
a dovednosti při práci 
s drobným přírodním 
materiálem 
- vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních 
materiálů 

práce s přírodním materiálem,  
koláže, skupinová práce  
plastové výrobky  
 

 

-PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
-pečuje o nenáročné 
rostliny 
-pozorování přírody, 
zhodnocení volí podle 
druhu pěstitelských 
činností správné pomůcky, 
nástroje a náčiní 
-dodržuje zásady hygieny 
a bezpečnosti práce 
   

péče o pokojové rostliny ve třídě 
rašení větviček  ( Barborky) 
pozorování klíčení obilí 
jarní práce na pozemku školy 

 

-KONSTRUKČNÍ 
ČINNOSTI                  
 -zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi 
-pracuje podle slovního 
návodu, předlohy, 
samostatně 
-dodržuje zásady hygieny 
a bezpečnosti práce 
 

práce montážní a demontážní 
(stavebnice) 
podle vlastního náčrtu (kostky) 

 

  PRÁCE S DROBNÝM 
MATERIÁLEM                                             
-  
- učí se stříhat textil a 
pracovat s látkou,rozlišuje 
různé vlastnosti textilu 

práce s papírem a textilem 
loutky  
jednoduché šití podle šablony 
našívání knoflíků 
dbá na bezpečnost při práci s jehlou a 
nůžkami 

 



 

 

 

 

 

 

 

99 

 
- sám si volí např. barevné 
kombinace, vybírá si 
z různých materiálů 
námětů 

- rozvíjí jemnou motoriku 
při práci s drobným 
materiálem 
 
- učí se respektovat 
požadavky na bezpečnost 
a hygienu při práci 

práce s přírodním materiálem  
zdobený svícen z jablka (pomeranče) 
vánoční výzdoba třídy, školy, domova 
ozdoby z oříšků, zdobení větve (trnka) 
 

 

- pracuje podle slovního 
návodu 
- seznamuje se s lidovými 
zvyky a tradicemi, 
některé si vyzkouší a 
bezpečně zachází 
s používanými nástroji 
 

 

práce s modelovací hmotou 
např. vánoční pečivo 
práce s přírodním materiálem 
pomlázka, např. čarodějnice z proutí 
práce v terénu- např. domeček pro 
skřítky 
obrazy z přírodnin 
 

 

-PŘÍPRAVA POKRMŮ  
  - připraví tabuli pro 
jednoduché stolování, 
chová se vhodně při 
stolování, dodržuje 
pravidla správného 
stolování udržuje pořádek 
a čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny 
a bezpečnosti práce 

příprava sváteční tabule, prostření pro 
sváteční příležitost 
správné držení příborů a jejich 
rozmístění na stole 
ovocný salát, výběr různého druhu 
ovoce 
sušení ovoce -křížaly 

 

- umí zacházet s nářadím 
na školním pozemku,dbá 
na bezpečnost při práci, 
dodržuje požadavky pro 
bezpečnou práci 

bezpečnost práce  

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 2.  
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 
-PRÁCE S DROBNÝM 
MATERIÁLEM 
umí udržovat pořádek během 
práce, po skončení práce 
uvede své místo do 
původního stavu 
- modeluje dle předlohy, 

 
práce s modelovací hmotou 
zpracování, válení, hnětení, koulení 
ovoce, zelenina 
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napodobuje tvar, velikost 
- modeluje dle paměti a 
fantazie 

- pracuje se šablonou 
- pracuje podle jednoduchého 
slovního návodu samostatně 
- pracuje ve dvojici, 
spolupracuje ve skupině 

práce s papírem 
drak (stříhání geometrických tvarů, výroba 
bábrlat, skládání papíru) 
koláž (zeleninová zahrádka) 

 

- sbírá, suší a třídí listy a 
plody rostlin 
- získává pracovní návyky a 
dovednosti při práci 
s drobným přírodním 
materiálem 
- citlivě přistupuje ke své práci 
a k okolí 

práce s přírodním materiálem 
mozaika z přírodnin 
postavy z kaštanů a žaludů 
obrázek z listů 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
- respektuje a dodržuje 
bezpečnost při práci s nástroji 
 

syrová zelenina  - poznávání, krájení a 
aranžování, prostírání na talíř 
 

 

PĚSTITELSKÉ ČINNOSTI 
- seznamuje se s lidovými 
zvyky a tradicemi 
- učí se poskytovat základní 
péči pokojovým rostlinám 

rychlení pučících větviček (Barborky) 
kypření, zalévání, přesazování rostlin ve třídě 

 

-PRÁCE S PŘÍRODNÍM 
MATERIÁLEM 
 sám si volí např. barevné 
kombinace, vybírá si 
z různých materiálů, námětů 
- rozvíjí jemnou motoriku při 
práci s drobným materiálem 
- poznává historii svátků 

  
Např.zdobený svícen z jablka (pomeranče) 
vánoční výzdoba třídy, školy, domova 
ozdoby z oříšků, zdobení větve (trnka) 
(- vynášení zimy- výroba loutky) 

 

- učí se respektovat 
požadavky na bezpečnost 
a hygienu při práci 
- pracuje podle slovního 
návodu 

např.bramborová tiskátka 
 

 

-PŘÍPRAVA POKRMŮ 
vytváří esteticky kvalitní 
prostředí s citem pro detail i 
celek 
 

příprava sváteční tabule, prostření pro 
sváteční příležitost 
zdobení perníčků 

 

-KONSTRUKTIVNÍ 
ČINNOSTI zručně manipuluje 
se součástmi stavebnice, 
vytváří výrobky dle vlastních 
představ  i předlohy 

stavebnice-montážní a demontážní práce 
 

 

-PRÁCE S DROBNÝM 
MATERIÁLEM 
 dbá na bezpečnost při práci 
s nůžkami. 
- dokáže stříhat textil 
- umí navléknout nit do jehly 
- umí přišít knoflík 
- vytváří jednoduchými 

práce s textilem 
textilní koláž 
našívání knoflíků (např.zvířátka) 
přední steh 
např. vyšívaný drahokam 
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postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních 
materiálů 
-pracuje podle návodu 

-PRÁCE S PŘÍRODNÍM 
MATERIÁLEM 
seznamuje se s lidovými 
zvyky a tradicemi, 
  některé si vyzkouší 
- bezpečně zachází 
s používanými nástroji 
- je samostatný, zvládá 
sebeobsluhu 
 

 
Např.pomlázka 
barvení kraslic 
výroba koštěte pro čarodějnice 
práce v terénu  - domeček pro skřítky 
obrazy z přírodnin 

 

- umí udržovat pořádek a 
uvést své pracovní 
  místo po skončení práce do 
původního stavu 
 

práce s papírem 
přání ke Dni matek 

 

PĚSTITELSKÉ ČINNOSTI 
- zná podmínky života rostlin 
a dokáže o rostliny soustavně 
pečovat 
- umí zacházet s nářadím na 
školním pozemku, 
dbá na bezpečnost při práci, 
dodržuje požadavky pro 
bezpečnou práci 

ošetřování pokojových rostlin, jejich 
přesazování 
jarní práce na pozemku školy, ŠD 
vysetí a pěstování rostlin do truhlíku 
 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 3. 

     

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 
- využívá jednoduché a 
vhodné postupy k tvorbě 
předmětů z tradičních a 
netradičních materiálů 
 
 

Práce s drobným materiálem 
jednoduché pracovní operace a postupy, 
organizace práce 
funkce a využití pracovních nástrojů a 
pomůcek 
vlastnosti materiálů 

 

- pracuje podle předlohy a 
slovního návodu 

práce s jednoduchým střihem, návodem, 
nákresem 
práce podle slovních pokynů 

 

- zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při práci 
se stavebnicemi 

Konstruktivní činnost 
stavebnice - návod a předloha 
sestavování modelů podle předlohy i vlastního 
uvážení a fantazie 
montáž a demontáž 
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- pečuje o nenáročné rostliny 
 

Pěstitelské práce 
práce na pozemku školy zalévání, kypření, 
ošetřování během vegetace 
pěstování pokojových rostlin 

 

-provádí pozorování přírody, 
zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování 
 

pěstování rostlin ve třídě 
pozorování, zákres a zápis průběhu růstu 

VV 

- vhodně se chová při 
stolování 

Příprava pokrmů 
příprava a úprava stolu 
pravidla správného stolování 

 

- dodržuje bezpečnost a 
hygienu práce 
 

dodržování bezpečnosti a hygieny práce při 
všech činnostech 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a svět Práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 4. 

 

 

 

           Dílčí výstupy 

    

Žák:      
 

 

 

       Učivo 

 

Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a kurzy, poznámky 

 

-vytváří přiměřenými 

pracovními postupy a 

operacemi na základě své 

představivosti různé 

výrobky z daného materiálu 

Práce s drobným materiálem 
vlastnosti materiálů 

organizace práce 

pracovní postupy a operace 

 

 

-využívá při svých 

tvořivých činnostech prvky 

lidových tradic 

lidové zvyky, tradice a 

řemesla 

 

-vzhledem k použitému 

materiálu volí vhodné 

pracovní pomůcky a 

nástroje 

využití a funkce nářadí a 

nástrojů a pomůcek 

 

-provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

konstrukční činnosti 

 

montáž a demontáž  

 

-pracuje podle slovního 

návodu, předlohy a 

jednoduchého náčrtu 

práce s předlohou, návodem a 

náčrtem 

 

 

-provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti, 

Pěstitelské činnosti 
podmínky pro pěstování 

rostlin 

PŘ 
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samostatně vede pěstitelské 

pokusy a pozorování 

pěstování rostlin ze semen ve 

třídě a na zahradě 

pozorování a zaznamenání 

průběhu růstu a pěstitelských 

výsledků 

 

-ošetřuje a pěstuje podle 

daných zásad pokojové a 

jiné rostliny 

pěstování rostlin užitkových i 

okrasných 

 

-volí pro svou činnost 

správné pomůcky nářadí a 

náčiní 

funkce a použití pomůcek 

nářadí a náčiní 
 

- orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 

Příprava pokrmů 
vývoj ve vybavení kuchyní 

funkce a využití spotřebičů 

nákup  

a skladování potravin a 

pokrmů 

 

-připraví samostatně 

jednoduchý pokrm 

samostatná příprava pokrmu 

podle připraveného receptu 

ČJ – pracovní postup 

-dodržuje pravidla 

správného stolování a 

společenského chování 

pravidla společenského 

chování a stolování 

příprava slavnostní tabule  

úprava stolu pro běžné 

stolování 

 

 

udržuje při práci pořádek 

dodržuje zásady 

bezpečnosti práce a 

hygieny, poskytne první 

pomoc při úrazu  

dodržování pravidel 

bezpečnosti práce a hygieny 

při všech činnostech v rámci 

předmětu, první pomoc 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Praktické činnosti 

Ročník: 5 

   

 

           Dílčí výstupy 

    

Žák:      

 

                    

 

       Učivo 

                                               

       

Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a kurzy, poznámky 

 

- vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a 

postupy na základě své 

představivosti různé 

výrobky z daného materiálu 

 

- zvládá jednoduché 

organizace práce 

- udržuje pořádek na 

pracovišti. 

nástroje ukládá na své místo 

 

- volí vhodné pracovní 

pomůcky nástroje a náčiní, 

vzhledem k použitému 

materiálu 

 

- dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci, 

poskytne první pomoc při 

úrazu 

 

- kombinuje různé techniky 

zpracování 

 

- sám vybírá vhodné 

přírodní materiály 

 

- dbá na estetickou hodnotu 

výrobku 

 

 

 

 

 

 

 

práce s drobným 

materiálem 
 

práce s papírem 

druhy a kvality papíru 

podle tvrdosti 

skládání, ohýbání, lepení, 

stříhání, řezání 

obkreslování šablony 

práce s kartonem 

 

práce s modelovací 

hmotou 

vlastnosti hmoty 

různé techniky zpracování - 

válení, vtlačování, hnětení 

 

 

práce kombinované a práce 

s netradičním materiálem 

aranžování, koláže 

 

 

práce s textilem 

pomůcky při práci 

s textilem 

druhy stehů 

špendlení, stehování, 

vycpávání 

sestavení dílů 

 

OSV- týmová spolupráce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV - recyklace odpadu-globální        

souvislosti 
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- se stavebnicemi provádí 

jednoduchou montáž a 

demontáž. 

- pracuje podle slovního                      

návodua předlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti, 

samostatné pokusy 

- umí ošetřovat rostliny 

během růstu 

- osvojí si základní znalosti 

o léčivých bylinách 

- ví o nebezpečí 

předávkování drog. 

- podílí se na úpravě a 

ochraně životního prostředí 

 

 

konstrukční činnosti 
 

konstruktivní práce se 

stavebnicí, sestavování 

modelů podle předlohy a 

podle představy 

 

práce s jednoduchými 

modely- montáž, demontáž 

práce s odpadovými 

materiály- prostorové 

modely 

 

 

 

 

pěstitelské činnosti 
druhy pokojových rostlin 

vhodné podmínky pro růst 

 pěstitelská činnost 

ošetřování pokojových 

rostlin, klíčivost semen 

přesazování rostlin 

životní podmínky rostlin 

exkurze do zahradnictví 

druhy rostlin a jejich 

využití 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV,  PŘ 

 

- zná zásady správného 

stolování. 

-umí vytvořit jednoduché 

pohoštění. 

 

 

příprava pokrmů 
příprava jednoduchých 

pokrmů 

 jednoduchá úprava stolu 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho zdraví 

Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Vyučovací předmět Tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících 1. stupně základní 

školy. Předpokladem pro kvalitní osvojení si pohybových dovedností získávaných v rámci 

tohoto předmětu, poznání jejich účinků na organismus a pochopení významu jejich zařazení 

do každodenního života je pozitivní prožívání pohybu a v souvislosti s tím jeho dobré 

provedení a zvládnutí. Proto je smysluplné postupovat od jednoduchých spontánních 

pohybových činností k činnostem výběrovým a složitějším, při pohybu uspokojovat vlastní 

pohybové zájmy, potřeby a nadání, umět zhodnotit úroveň své fyzické zdatnosti, znát způsoby 

jak tuto úroveň zvyšovat, jak regenerovat síly, korigovat a kompenzovat možná zdravotní 

oslabení. Nedílnou součástí předmětu je žákům přinést a upevnit v nich základní hygienické, 

pracovní, zdravotně preventivní a bezpečnostní návyky a dovednosti vedoucí k ochraně a 

rozvoji zdraví. 

Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a zdraví: 

Zdraví člověka je základním předpokladem ke spokojenému životu. Je však ovlivňováno 

mnoha činiteli, jako je styl života, mezilidské vztahy, kvalita životního prostředí, bezpečnost 

člověka, zdravotní prevence.  

Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se žáci seznamují, učí se využívat a aplikovat základní 

zásady a poznatky ovlivňující a posilující zdraví člověka v praktickém životě, ale také se 

seznamují s nebezpečími zdraví ohrožujícími a osvojují si návyky jak jim předcházet. 

Pro naplnění postojů a kompetencí v souvislosti s touto vzdělávací oblastí je důležitá příznivá 

atmosféra školy, všestranná pomoc žákům a osobní pozitivní přístup učitele. V neposlední 

řadě je důležité vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti při činnostech, které souvisejí se 

zdravím a jeho ochranou.  

Tato vzdělávací oblast je rozdělena do oborů Výchova ke zdraví a Tělesná výchova.  

Očekávané výstupy 1. stupeň 

1. období 

Žák: 

-spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

-zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce 

nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

-spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

-uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy 

-reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 
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2. období 

Žák: 

-podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 

činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

-zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou 

zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

-zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 

varianty osvojených pohybových her 

-uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 

reaguje v situaci úrazu spolužáka 

-jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 

provedení pohybové činnosti 

-jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky 

proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné 

pohlaví 

-užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 

jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

-zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 

-změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 

-orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole 

i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

 

Průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj pohybových dovedností, reakcí na sluchové a zrakové podněty, rozvoj soustředění. 

Schopnost řešit problémové situace, zvládání herních pravidel. 

Poznání svých možností a hranic. Rozvoj sebekontroly a sebeovládání. Cvičení vůle, rozvoj 

vytrvalosti.  Plánování a stanovování cílů a další. 

Tělesná výchova má důležitý vliv na rozvoj lidské osobnosti a je možné ji v rámci 

osobnostního rozvoje propojovat s mnoha oblastmi. Přináší prožitky, radost a uvolnění. 

Sociální rozvoj 

Děti se vzájemně poznávají, pomáhají si, spolupracují, důležitá je hra fair play. 

Tělesná výchova má funkci komunikační. Dochází nejen ke spolupráci, ale také k soupeření, 

které musí být zdravé a přiměřené. Žáci se učí přijímat vítězství a prohru, povzbuzovat 

ostatní. 

Učí se být součástí kolektivu, týmu. 
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Morální rozvoj 

Žáci se učí chápat význam zdraví, jeho udržení a rozvoj. Pohyb a sport by se měl stát součástí 

jejich každodenního života.  

Učí se jednat čestně a spravedlivě. Respektovat soupeře i rozhodčí. Učí se pomáhat ostatním.  

Chápou, že v soutěžích „Důležité není vyhrát, ale zúčastnit se“. Není nutné vyhrát za každou 

cenu. 

Výchova demokratického občana 

Důležité je dodržování demokratických principů při řešení problémů, učit se umět přijmout 

rozhodnutí většiny. Moje svoboda končí tam, kde začínám omezovat svobody ostatních. 

Chápat pojem vlastenectví, prožívání pocitu hrdosti. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Rozvíjíme zájem o sport a jeho výsledky v jiných zemích. Sledování setkání sportovců na 

mezinárodních soutěžích. Příklady našich úspěšných sportovců v týmech jiných zemí. 

Environmentální výchova 

Lidé jsou součástí přírody a tak jako pečujeme o svoje zdraví, musíme pečovat o zdraví 

přírody. Neničíme přírodu v rámci sportovních aktivit. Vyhledáváme vhodné prostředí. 

Ochrana vlastního zdraví – ochranné pomůcky, pitný režim, pravidla bezpečnosti. 

Využívání přírodního prostředí pro TV. 

Mediální výchova 

Propagace sportu v médiích. Získávání zpráv, seznamování ostatních s nimi. 

Učitel využívá všech forem a metod výuky, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

Kompetence k učení  

vedeme žáky k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, cvičení podle jednoduchého 

nákresu nebo popisu cvičení 

učíme žáky změřit základní pohybové výkony a porovnávat je s předchozími, orientovat se 

v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích 

umožňujeme žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo 

výsledky 

Kompetence k řešení problému  

vedeme žáky k uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí 

 učíme žáky adekvátně reagovat v nestandardních situacích, rozpoznávat a vyhodnocovat 

vhodné a nevhodné modely chování 

Kompetence komunikativní  

vedeme žáky ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 učíme je reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávat, organizovat jednoduché 

pohybové soutěže a jejich varianty 
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vedeme žáky k vzájemnému naslouchání a odpovídající komunikaci 

Kompetence sociální a personální 

vedeme žáky k jednání v duchu fair-play, k dodržování pravidel, vzájemnému respektování,  

zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňujeme každému žákovi zažít 

úspěch 

dodáváme žákům sebedůvěru, podle potřeby vedeme žáky k vzájemné pomoci 

Kompetence občanská 

učíme žáky  samostatnosti, vedeme je k touze zlepšovat sportovní výkony a upevňovat vůli 

vedeme žáky ke kritickému myšlení, k ohleduplnosti a taktnosti 

Kompetence pracovní  

- vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech v běžném životě, učíme je užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčin 
 
Poznámka: Výuka bude probíhat ve specializované učebně – tělocvičně. 
 
Zabezpečení a organizace výuky plavání 
 
Výuku plavání na naší škole organizujeme ve dvou po sobě následujících ročnících v rozsahu 

20 vyučovacích hodin během jednoho ročníku. Žáci těchto ročníků jezdí na 10 

dvouhodinových lekcí do plaveckého bazénu v Berouně. Integrovaní žáci mají zajištěn 

doprovod svého asistenta. 

 

V tomto období dochází k úpravě rozvrhu vyučovacích hodin jednotlivých ročníků tak, aby 

jejich počet odpovídal učebnímu plánu. 

 

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 1.   
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy a poznámky 

- žák se snaží o správné 
provádění všech  
  cvičení a usiluje o 
jejich zlepšení 
- snaží se předvést 
základní pohybové 
úkony v souladu 
s individuálními 
předpoklady 
 
 

příprava organismu- před pohybovou 
činností,uklidnění po zátěži ,napínací a 
protahovací cvičení 
gymnastika 
- kotoul vpřed 
- stoj na lopatkách 
- chůze s dopomocí i bez dopomoci na 
kladině, lavičce, obměny chůze 
- cvičení na žebřinách  
- cvičení s náčiním (švihadla, krátké 
tyče, míče)  
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- nácvik odrazu na můstku  
 
atletika 
- nácvik běžeckých dovedností 
- vytrvalostní běh (3 - 5 min) 
- rychlý běh 30 - 50 m  
- skok daleký odrazem z místa 
- hod míčkem z místa 
 

- žák se učí spolupráci 
s ostatními v týmu 

pohybové hry 
- hry různého zaměření s pomůckami i 
bez pomůcek 
- netradiční pohybové hry 
-pohybová tvořivost 
 

 

- žák se učí pravidlům 
her a spolupracuje  
s ostatními hráči  
-reaguje na základní 
pokyny a povely 
k osvojované činnosti a 
její organizaci 
 

sportovní hry 
- průpravná cvičení ke sportovním 
hrám 
-   
 

 

- žák se učí jednoduché 
povely a signály,  
při činnostech se na ně 
snaží reagovat 
 

smluvená  gesta a signály při  
pohybových činnostech 
 

 

- snaží se o správné 
provedení cviků  
pod vedením učitele 
 

kompenzační, vyrovnávací, rytmická, 
relaxační cvičení 

 

- žák se učí důležitosti 
ochrany životního 
prostředí, usiluje o její 
dodržování, snaží se 
překonávat přírodní 
překážky 

turistika 
 
 

 

- žák se učí chápat 
prospěšnost 
pohybových činnosti, 
vhodnost prostředí pro 
jejich provádění 
- uplatňuje hlavní 
zásady hygieny a 
bezpečnosti při 
pohybových činnostech 
ve známých prostorech 
školy 

základní zdraví prospěšná cvičení a 
seznámení s vhodným prostředím pro 
pohybové činnosti  
plavání 
lyžování, bruslení 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 2. 
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 

- žák se snaží o správné 
provádění všech cvičení, 
usiluje o jejich zlepšení, o 
dodržování bezpečnosti při 
cvičení, snaží se předvést  
základní pohybové úkony 
v souladu s individuálními 
předpoklady 
 

gymnastika 
- kotoul vpřed, nácvik kotoulu vzad 
- stoj na lopatkách 
- chůze s dopomocí i bez dopomocí na  
lavičce, obměny chůze 
- cvičení na žebřinách  
- nácvik šplhu o tyči s přírazem 
- cvičení s náčiním (švihadla, krátké tyče, 
míče)  
- nácvik odrazu na můstku na nízkou 
švédskou bednu  
 
atletika 
- nácvik běžeckých dovedností 
- vytrvalostní běh ( 5-7 min) 
- rychlý běh 50 m  
- skok daleký s odrazem z rozběhu 
- hod míčkem z místa 

 

- žák se snaží o spolupráci 
s ostatními v týmu 

pohybové hry 
- hry různého zaměření s pomůckami i bez 
pomůcek 

 

- žák se snaží o dodržování 
pravidel her a spolupracuje 
s ostatními hráči 

sportovní hry 
- průpravná cvičení ke sportovním hrám 
- minikopaná, vybíjená 
- driblink 

 

- žák vnímá povely a signály 
a reaguje na ně  

smluvená gesta a signály při pohybových 
činnostech 
 

 

- snaží se o správné 
provedení cviků pod vedením 
učitele 

kompenzační, vyrovnávací, rytmická, 
relaxační cvičení 
 

 

- žák usiluje o dodržování 
ochrany životního prostředí, 
snaží se překonávat přírodní  
překážky 

turistika 
 

 

- žák se učí chápat 
prospěšnost pohybových 
činnosti, vhodnost prostředí 
pro jejich provádění 

základní zdraví prospěšná cvičení a 
seznámení s vhodným prostředím pro 
pohybové činnosti 

 

- používá vhodné oblečení a 
obuv na TV 
- uplatňuje zásady hygieny a 
bezpečnosti 

základní hygiena po TV a při jiných 
pohybových aktivitách, bezpečnost při TV 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 3.    
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 

- žák zvládá a předvede 
základní pohybové úkony, 
dodržuje bezpečnost při 
činnostech, usiluje o zlepšení 
všech činností 

gymnastika  
- kotoul vpřed, vzad 
- stoj na lopatkách 
- chůze s dopomocí i bez dopomoci na  
lavičce, obměny chůze 
- odraz na můstku na nízkou švédskou bednu 
- cvičení na žebřinách  
- šplh o tyči s přírazem 
- cvičení s náčiním (švihadla, krátké tyče, 
míče) 
atletika 
- vytrvalostní běh ( 5-10 min)  
- skok daleký s odrazem z rozběhu 
- hod míčkem z místa 
- rychlý běh 50 m  
- nácvik běžecké abecedy 

 

- žák spolupracuje 
s ostatními, usiluje správné  
provádění činností 

pohybové hry 
- hry různého zaměření s pomůckami i bez 
pomůcek 

 

- žák spolupracuje 
s ostatními, usiluje správné 
provádění činností a dodržuje 
pravidla 

sportovní hry 
- průpravná cvičení ke sportovním hrám  
- minikopaná, vybíjená 
- nácvik florbalu 
- driblink 

 

- žák ovládá povely a signály 
a reaguje na ně 

znalost smluvených gest a signálů při 
pohybových činnostech 

 

- žák správně provede 
jednotlivá cvičení pod 
vedením učitele, z tanečních 
kroků ovládá krok přísunný a 
kvapík (cval) 

kompenzační, vyrovnávací, rytmická, 
relaxační cvičení 

 

- žák se přirozeně  pohybuje 
ve vodním prostředí, ovládá 
jeden plavecký způsob 

plavání  

- žák překonává přírodní 
překážky a usiluje  o ochranu 
životního prostředí 

turistika  

- žák chápe prospěšnost 
pohybu pro zdraví  a účastní 
se nabízených pohybových  
možností 

znalost základních zdraví prospěšných cvičení 
a vhodného prostředí pro pohybové činnosti 
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Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 4.  
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty, 

kurzy a poznámky 

- žák zvládá dle svých 
osobních předpokladů 
pohybové aktivity a snaží se o 
jejich vylepšení, řídí se 
bezpečnostními pravidly 

gymnastika 
- kotoul vpřed a vzad s obměnami 
- přeskok přes kozu odrazem z můstku 
- akrobacie 
- cvičení na nářadí (hrazda) 
- cvičení s náčiním 
- šplh o tyči s přírazem  
atletika 
- skok daleký odrazem z rozběhu 
- běh vytrvalostní 
- běh na rychlost 50 m 
- hod míčkem z místa a z rozběhu 
- nácvik běžecké abecedy  

 

- žák rozumí pravidlům her a 
řídí se jimi, spolupracuje 
s ostatními žáky a respektuje 
je 
- zorganizuje jednoduchou 
hru 
 

pohybové hry  
sportovní hry 
- kopaná, florbal, vybíjená, přehazovaná 
- nácvik minikošíkové 
pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových her a soutěží 
zásady jednání a chování (fair play, 
olympijské příklady) 

 

- žák správně provede 
jednotlivá cvičení pod  
vedením učitele a rozumí 
jejich významu pro 
organismus 

kompenzační, relaxační, vyrovnávací, 
kondiční cvičení 
příprava organismu před činností, zklidnění 
organismu po zátěži - napínací a protahovací 
cvičení 

 

- žák se dle svých 
předpokladů snaží  o 
jednoduchou taneční sestavu 

rytmická cvičení  

- žák se pohybuje v přírodě 
přirozeně a chápe význam 
ochrany životního prostředí 

turistika  

- žák pod vedením učitele 
získává základní lyžařské 
dovednosti 

lyžování (dle podmínek školy)  

- žák se řídí povely a signály 
k jednotlivým činnostem 

organizace a komunikace při TV  

- žák se snaží o změření a 
posouzení základních 
osvojovaných činností 

měření a posuzování pohybových dovedností  

- žák nosí vhodnou obuv a 
oblečení na sport, dodržuje 
hygienické návyky, pozná 
činnosti rozporné s jeho 
handicapem 

hygiena a bezpečnost při TV, bezpečnost 
cvičebního prostoru, bezpečné ukládání 
nářadí a cvičebních pomůcek, první pomoc při 
TV 
 

 

- žák ví o pohybových informace o pohybových činnostech  
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aktivitách v okolí a škole, 
dokáže je samostatně získat 
a orientovat se v nich 

- žák usiluje o pravidelné a 
samostatné 
  zlepšování své fyzické 
kondice   

význam TV pro zdraví 
 
 

 

 
Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 5.   
 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a kurzy, 

poznámky 

- žák zvládá  a předvede dle 
svých osobních  předpokladů 
pohybové aktivity a snaží se  
  o jejich vylepšení, řídí se 
bezpečnostními pravidly 
  

gymnastika 
- kotoul vpřed, vzad a jeho obměny 
- přeskok přes kozu odrazem z 
můstku  
- akrobacie (stoj na rukou) 
- cvičení na nářadí (hrazda) 
- cvičení s náčiním 
- šplh o tyči s přírazem 
 
atletika 
- skok daleký s odrazem z rozběhu 
- běh vytrvalostní 
- běh na rychlost 50 – 60 m 
- hod z místa i z rozběhu 
- běžecká abeceda 

OSV - osobnostní rozvoj, 
sebepoznání, sebepojetí 

- žák rozumí pravidlům her a 
řídí se jimi  
- uvědomuje si přestupky proti 
pravidlům  
  a dokáže na ně přiměřeně 
reagovat 
- spolupracuje s ostatními žáky 
a respektuje je 
- zorganizuje jednoduchou hru 

pohybové hry 
sportovní hry 
- kopaná, florbal, vybíjená, 
přehazovaná, minikošíková 
pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových her a 
soutěží 
zásady jednání a chování (fair play, 
olympijské příklady) 

OSV - osobnostní rozvoj, 
seberegulace a 
sebeorganizace, 
kreativita,   
sociální rozvoj, kooperace a 
kompetice 

- žák správně provede 
jednotlivá cvičení pod vedením 
učitele a rozumí jejich významu 
pro  organismus, některá 
cvičení dokáže předvést 

kompenzační, relaxační, 
vyrovnávací , kondiční cvičení 
příprava organismu před činností, 
zklidnění organismu po zátěži - 
napínací a protahovací cvičení 

 

- žák dle svých předpokladů 
předvede jednoduchou taneční 
sestavu 

rytmická cvičení  

- žák se pohybuje v přírodě 
přirozeně a chápe  význam 
ochrany životního prostředí 

turistika EV - vztah člověka k prostředí, 
člověk a zdraví 

- žák pod vedením učitele 
získává základní 
  lyžařské dovednosti 

lyžování (dle podmínek školy)  
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- žák se řídí povely a signály 
k jednotlivým činnostem, 
provede cvičení podle nákresu  
či popisu 

organizace a komunikace při TV OSV - sociální rozvoj, 
komunikace 

- žák změří a posoudí a 
zhodnotí základní osvojované 
činnosti své i spolužáků 

měření a posuzování pohybových 
dovedností 

 

- žák nosí vhodnou obuv a 
oblečení na sport, dodržuje 
hygienické návyky a pravidla 
bezpečnosti při sportu, pozná 
činnosti rozporné s jeho 
možným handicapem 
- dokáže poskytnout základní 
jednoduchou pomoc 
poraněnému spolužákovi 

hygiena a bezpečnost při TV, 
bezpečnost cvičebního prostoru, 
bezpečné ukládání nářadí a 
cvičebních pomůcek, první pomoc 
při TV 
 

EV -vztah člověka k prostředí, 
prostředí a zdraví 

- žák ví o pohybových 
aktivitách v okolí a škole 
dokáže je samostatně získat a 
orientovat se v nich 

informace o pohybových činnostech MDV -kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

- žák usiluje o pravidelné a 
samostatné  zlepšování své 
fyzické kondice, chápe potřebu 
zvyšování fyzické zdatnosti 

význam TV pro zdraví OSV - osobnostní rozvoj, 
psychohygiena 
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7. HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 

 
7.1 Pravidla pro hodnocení žáků 

Hodnocení 

Hodnocením žáků se snažíme posilovat jejich kladný vztah k vlastnímu vzdělávání, snažíme 

se oceňovat jejich pozitivní výsledky. Pokud výsledky žáků nejsou optimální, nemělo by 

hodnocení být trestem, ale upozorněním na nedostatky. Není naším cílem žáky zastrašovat, 

ale motivovat k lepší práci. Pro žáky je důležitá zpětná vazba (zjištění, jestli pracují, řeší 

problém dobře, nebo ne), každý žák musí prožít pocit úspěchu. 

 

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z platných právních předpisů, 

zejména § 31, 38, 41, 45, 51, 51 -53 a § 55 – 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §14 až 23 

prováděcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění, vyhlášky MŠMT ČR č. 

27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dále 

bylo při jejich tvorbě přihlédnuto ke kritériím hodnocení dle RVP ZV v platném znění 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka školy na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále 

jen "klasifikací'), v některých případech kombinací klasifikace a slovního hodnocení nebo slovně.   

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 

při použití slovního hodnocení hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání 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 vývoje 

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 při chování žáka.  

 

Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 

předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu:  

a) 1 - výborný  

b) 2 - chvalitebný  

c) 3 - dobrý  

d) 4 - dostatečný  

e) 5 – nedostatečný  
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Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

 

Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň 

znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon.  

 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na 

vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)”. 

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v 

náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“. 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných a žáků se státní 

příslušností jiného státu EU rozhodne ředitelka školy o použití kombinace slovního hodnocení 

a klasifikace na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
 

Kritéria pro klasifikační stupně 

1 – bezchybné, téměř bezchybné 

2 – žák se dopustí drobných nebo větších chyb ojediněle 

3 – žák se dopustí drobných nebo větších chyb častěji 

4 – žák se dopustí drobných nebo větších chyb často  

5 – žák neovládá učivo – podstatné chyby 

 
Do vyššího ročníku postoupí žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 

opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

Za 1. pololetí školního roku se vydává žákovi výpis z vysvědčení, na konci školního roku se vydává 

žákovi vysvědčení.   
 

Při použití klasifikace se chování žáka školy a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení 

stupni: 

 
a) 1 - velmi dobré,  

b) 2 – uspokojivé, 

c) 3 – neuspokojivé.  
 

Pochvaly a ocenění, napomenutí a důtky 

 

Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit:  
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a) napomenutí třídního učitele  

b) důtku třídního učitele  

c) důtku ředitele školy 

 

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, 

v němž bylo uděleno. 

 

HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Motto:“Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost 

prokázat, že něco umí.“ 

Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné vzdělávat a rovněž hodnotit s velkou 

měrou tolerance a taktu. 

Vyžíváme Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 17 228/93-22 k použití širšího slovního 

hodnocení. Dle potřeb žáka a se souhlasem zákonných zástupců tedy využíváme možnost 

slovního hodnocení – i v hodnocení závěrečném. 

Při hodnocení vycházíme ze specifik daného žáka. 

Kritéria hodnocení kladou důraz na podporu dovedností a vědomostí žáka a na charakter 

žákova problému. 

Hodnocení má posílit motivaci pro učení nejen vyhodnocovat úspěšnost. 

Kritéria hodnocení musí být žákovi srozumitelná 

Cílem hodnocení a klasifikace je rozpoznání skutečných vědomostí, znalostí a dovedností 

nezkreslených poruchou. Žák by neměl být vystavován - nebo jen v míře velmi přiměřené - 

takovým činnostem, ve kterých díky své poruše nemůže podávat optimální výkon. 

K hodnocení využíváme často slovní formu, která má motivační charakter, dítě povzbuzuje, 

podporuje jeho sebevědomí a chuť k další práci. 

Další formy a možnosti hodnocení   

- při klasifikaci zlepšení známky o jeden i více stupeň  

- pouhé zaznamenávání počtu chyb 

- průběžné slovní hodnocení 

- odlišení specifických chyb od nespecifických  

Celkové hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zohledňuje jak omezení žáka, 

tak zejména jeho pokroky ve vzdělání. 
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7.2 Evaluační činnosti 
Autoevaluace má poskytnout kvalitní zpětnou vazbu. Učíme se uvědomovat si nedostatky, 

odhalujeme a pojmenováváme příčiny. Hledáme nápravu volbou nových, účinnějších 

postupů. 

Za důležité autoevaluační nástroje a činnosti, které vypovídají o práci naší školy a které se 

snažíme na naší škole uplatňovat, považujeme: 

 Hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků 

 Dotazníky, ankety (průzkum) 

 Testy (vlastní, vnější) – srovnávací, ověřovací, dovednostní  

 Hospitace 

 Pozorování, evidence pozorovaných jevů (sběr dat) 

 Autoevaluace učitelů 

 Vnější evaluace 

 Rozbory žákovských prací, činností 

 Rozbory zkoušek (přijímací, přijímačky nanečisto)  

 Diskuse, panelová diskuse, porady, rozhovory 

 Stanovování a hodnocení plnění plánů  

 Rozbor školní dokumentace (např. zápisy v ŽK, tematické plány…) 

  Pedagogická tvořivost (portfolio učitelů, metodické materiály, učebnice, projekty, 

granty…) 

  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Úspěchy v soutěžích 

 Nabídka zájmové činnosti 

 Akce pro veřejnost 

 Spolupráce s rodiči, společné akce 

 Spolupráce s obecním úřadem, občany 
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Struktura autoevaluace na ZŠ a MŠ Chrášťany 

Zaměře-

ní 

autoeval. 

Materiální 

podmínky 

ke 

vzdělávání 

Spolupráce 

s rodiči 

Průběh a 

výsledky  

vzdělávání 

žáků 

Personální 

oblast 
Školní klima 

Cíle  

Udržet a dále 

zlepšovat 

stávající 

úroveň 

výchovně 

vzděl. a 

materiálních 

podmínek na 

ZŠ a MŠ. 

 

Snažit se dále 

rozvíjet 

spolupráci 

s rodiči, tak 

aby byli 

iniciativní a 

sami vyvíjeli 

aktivitu. 

Dosažení co 

nejlepších 

výsledků 

s přihlédnutí

m k indiv. 

možnostem 

žáků. 

Všestranný 

rozvoj žáků. 

Zvyšování 

odborného 

růstu 

pedagogick

ých 

pracovníků. 

Vytváření 

vstřícného, 

tvůrčího a 

přátelského 

prostředí, ve kterém 

budou žáci 

spokojeni společně 

s personálem školy. 

 Krit. 

Dostatek 

finančních 

prostředků na 

zabezpečení 

chodu a 

provozu ZŠ. 

Účast rodičů 

na akcích 

školy,využití 

a uskutečnění 

jejich 

vlastních 

iniciativ. 

Žák je 

individuální 

osobnost, 

využití 

možné 

diferenciace 

žáků v rámci 

školy. 

Využití 

možných 

nabídek, 

vlastní 

zájem prac. 

Vlastní zájem 

pracovníků a také 

všech dalších 

účastníků 

vých.vzděl. 

procesu, včetně 

rodiny žáka. 

Nástr. 

Možnosti 

školy 

vzhledem 

k rozpočtu, 

rozhovor,poz

orování. 

Rozhovory,d

otazníky při 

zápisu i podle 

potřeby 

Hospitace, 

testy,analýza 

prací 

dotazníky, 

projekty 

pdg.tvořivost

,kvalita 

plánování. 

DVVPP,roz

hovory 

Pozorování, 

rozhovory, 

Dotazník 

Časový 

harmono

gram 

Průběžně 

Pravidelné 

inf. rodičů  o 

akcích 

školy,4x 

ročně 

schůzky 

s rodiči, 

využití 

dotazníku, 

rozhovory. 

Průběžně, 

souhrnně za 

školní rok 

Průběžně 

Průběžné 

rozhovory se 

zaměstnanci,1x 

ročně dotazník 

prožáky,pozorování

,rozhovory 

zaměstnance 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

121 

8. -Přílohy 

 

Příloha č. 1 

 

Školní strategie prevence 
 

Příloha č. 2 

 

Preventivní program proti šikaně 
 

Příloha č. 3 

 

Strategie prevence školní neúspěšnosti 
 

Příloha č. 4 

 

Minimální preventivní plán (Bez plánovaných aktivit v oblasti prevence rizikového 

chování pro konkrétní roky. Preventivní program proti šikaně je samostatná příloha č. 

2. Součástí MPP je Krizový plán školy. 
 

Příloha č. 5 

 

Praha, 3. květen 2017  
Č. j. MŠMT-7019/2017  
Opatření  
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,  
kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  

 

Příloha č. 6 

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

očekávané výstupy  
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Příloha č. 1 
 

Vypracovala: Mgr. Běla Jansová (školní metodik prevence),  

Schváleno na pg. radě dne:              30. 8. 2016                                                  

Školská rada projednala dne:          30. 8. 2016                                                    

Mgr. Jana Báčová (ředitelka školy):   30. 8. 2016 

Platnost od 1. 9. 2016 

ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE  
ZŠ a MŠ Chrášťany 

Preventivní strategie na naší škole se dlouhodobě opírá o individuální přístup pedagogů 

k žákům, o dobrou spolupráci s rodiči a vzájemnou spolupráci mezi pedagogy a ostatními 

zaměstnanci školy. 

V prostředí málotřídní školy můžeme využívat možnosti prakticky soustavného přehledu o 

dění ve třídách, o vztazích mezi žáky. 

Školní preventivní strategie ZŠ Chrášťany vychází z Metodického pokynu k primární 

prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních č. j.: 20 006/2007 – 51 ze dne 16. 10. 2007. Metodického doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 

21291/2010-28 ve znění zveřejněném v lednu 2012, Metodického pokynu ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. 

MŠMT-21149/2016), Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí 

a mládeže (MŠMT č.j.: 21291/2010-28, Vyhlášky č. 72/2005 Sb., Vyhlášky č. 27/2016Sb. 

Stanovuje základní strategii v prevenci sociálně patologických jevů ve škole, hlavní cíle školy 

v této oblasti a popisuje metody a formy, jakými je těchto cílů dosahováno. Tato strategie je 

součástí Školního vzdělávacího programu ZŠ. 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme zejména na: 

a) předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků: 

                záškoláctví 

          krádeže 

          vandalizmus 

          rizikové chování v dopravě 

      b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

 domácího násilí 

 týrání a zneužívání dětí 

 ohrožování mravní výchovy mládeže 

 poruch příjmu potravy 

 zneužívání návykových látek 
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 prevenci školní šikany a kyberšikany 

Dlouhodobé cíle primární prevence na naší škole: 

1. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu 

2. Vedení žáků k negativnímu vztahu k užívání návykových látek 

3. Osvojení si pozitivního sociálního chování 

4. Vedení žáků k řešení problémů a správným samostatným rozhodnutím 

5. Vedení k odpovědnosti za své chování 

6. Vedení žáků k rozpoznávání a chápání nevhodnosti rizikového chování se všemi 

důsledky, které jsou s tímto chováním spojeny 

7. Rozvoj a podpora sociálních kompetencí žáků 

8. Zapojování rodičů do života ve škole 

9. Vést žáky k toleranci a porozumění 

10. Zapojování rodičů do prevence rizikového chování žáků 

Střednědobé cíle: 

1. Finanční zajištění odborných programů pro žáky 

2. Zajištění dalšího vzdělávání metodika prevence i celého pedagogického sboru 

Krátkodobé cíle primární prevence na naší škole: 

1. Zapojování žáků do aktivního vytváření příznivého klimatu na škole 

2. Pomáhání dětem při řešení problémů 

3. Zapojení žáků do tvorby zdravého prostředí a zdravých životních podmínek 

4. Rozvíjení a utváření osobnosti žáků  

5. Získávání kompetencí vědomostních, kulturních, sociálních, které jsou spojeny s touto 

oblastí (léky, drogy, ochrana zdraví, první pomoc, bezpečné chování dopravě, správné 

chování ve styku s cizími osobami, rozvoj sebedůvěry a sebevědomí a další) 

6. Propojení problematiky s výukou 

Kompetence nabývají žáci v rámci výuky, při školních a mimoškolních aktivitách. 

Využíváme zejména metody a formy – exkurze (např. návštěva pol. muzea, beseda (beseda 

s policistou, záchranářem), diskuze (v kruzích a při výuce ve třídách), spolupráce (vzájemná 

propojenost žáci – učitelé – rodiče), názornost (pomůcky), systematičnost (pravidelná práce 

s dětmi, koncepční činnost). 

Ve výuce: 

• prezentace, výtvarné, slohové a jiné vlastní a skupinové práce 

• nástěnky, výstavy dětských prací  

• besedy, diskuze, exkurze, interaktivní pořady 

• práce s odbornou literaturou, časopisy, CD, DVD, internetem 

• zážitková pedagogika – ŠvP, první pomoc, dopravní hřiště 

• podchycování zájmů žáků – kroužky, soutěže apod. 

• kooperativní vyučování 
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• projekty ve výuce 

• osvětové materiály a letáky 

• projekty tříd 

Primární prevence na naší škole: 

Specifická: návštěva záchranné služby, návštěvy policistů, projekty Zdravá strava, začlenění 

problematiky šikany a kyberšikany do výuky a další. 

Nespecifická: Společné akce, pobyty na škole v přírodě, ranní kroužky, třídní samospráva, na 

škole probíhá úspěšná integrace žáků s různými typy znevýhodnění. 

Školní preventivní strategie ZŠ Chrášťany je podkladem pro zpracování Minimálního 

preventivního programu ZŠ a MŠ Chrášťany na jednotlivé školní roky. Minimální 

preventivní program podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován. 

Vyhodnocení činností v oblasti prevence rizikového chování na škole je součástí výroční 

zprávy školy. 
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Příloha č. 2 
Vypracovala: Mgr. Běla Jansová (školní metodik prevence),  

Schváleno na pg. radě dne:                30. 8. 2016                                                  

Školská rada projednala dne:             30. 8. 2016                                                    

Mgr. Jana Báčová (ředitelka školy):  30. 8. 2016 

Platnost od 1. 9. 2016 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ 

ZŠ A MŠ CHRÁŠŤANY 

 
Zpracován na základě Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k 

prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. 

Celé znění MP je dispozici u školního metodika prevence. 
 
Snažíme se být opravdu rodinnou školou s vlídným a vstřícným prostředím, přesto se ani my 

a naši žáci nemůžeme vyhýbat tématu šikany. ŠIKANA je sociálně patologický jev, který se 

rozšiřuje mezi stále mladší věkové skupiny žáků. Nelze tedy říci, že nás se tento problém 

netýká. Musíme si být vědomi důležitosti prevence. Neméně důležitá je také spolupráce mezi 

školou a rodinou a informovanost rodičů a žáků o problematice šikany na škole.  

 

1. ŠKOLA A ŠIKANA 

Škola se musí snažit vytvořit takové prostředí, ve kterém bude vznik šikany omezen. Důležité 

je zabývat se prevencí. Je nutné snažit se odhalit šikanu dříve, než se plně rozvine. Pokud se 

šikana na škole vyskytne, je nezbytné vhodnými prostředky zamezit jejímu dalšímu trvání, 

zároveň je potřeba problém řešit a vyřešit. Každý případ je specifický. 

Šikana je každé chování splňující tyto znaky: 

- je cílené proti jedinci nebo skupině (oběti) 

- je opakované, dlouhodobé 

- oběť se neumí bránit, dlouhodobě trpí 

- chování vůči oběti přináší agresorovi prospěch nebo uspokojení 

- záměrem agresora je oběť ohrozit, ponížit nebo zastrašit 

Rozpoznání šikany 
Rozpoznat, že se jedná o šikanu je obtížné i pro zkušeného pedagoga. Rozhodující je 

subjektivní vnímání agresora a oběti. Na straně oběti rostoucí utrpení, na straně agresora 

prospěch, uspokojení a potěšení. 

Šikanou není jednorázová rvačka, nevhodný vtip nebo konflikt. Šikanou není ani vyčlenění 

dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na jeho úkor. 

Iniciátor šikany bývá sociálně velmi zdatný, často spolupracuje s pedagogem, vychází mu 

vstříc, je ochotný, bývá považován za nejlepšího z žáků. Učitel se nesmí nechat zmást, nechat 

se oklamat bezvadným chováním, nesmí vyloučit předem tyto žáky jako pachatele. 
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Iniciátor šikany často pochází z dobře situované rodiny, která se zdá na první pohled plně 

funkční. 

Je třeba naučit se vyhledávat projevy a signály, pochopit život ve skupině, protože ve škole 

bývá šikana právě problémem skupiny- třídy. 

Základní formy šikany 
Na škole se můžeme setkat se šikanou fyzickou a psychickou   

Někdy se stává, že se po celou dobu nemusí vyskytnout podoba fyzické agrese, ale přesto se 

jedná o pokročilou podobu šikanování. 

Přímé znaky šikany 

- posměšky, nadávky, hrubé žerty, hanlivá přezdívka – žák toto těžko snáší, trpí tím 

- jednostranné vyžadování peněžních nebo věcných darů (spojené s pohrůžkami, odpírání 

kamarádství…) 

- honění, strkání, rány kopání – fyzická agrese 

- rvačky s výrazným nepoměrem sil, jedna strana nemá zájem – snaží se uniknout 

- poškozování věcí 

- vyvíjení nátlaku k vykonávání nemorálních až trestných činů a další.. 

Nepřímé znaky šikany 

- žák se zdržuje stranou od ostatních, nemá kamarády 

- přestávky tráví v blízkosti učitelů 

- jeho prospěch se nevysvětlitelně zhoršuje, nesoustředí se na učení 

- má-li oběť promluvit před třídou, je nejistá 

- při týmových sportech bývá žák volen mezi posledními 

- nechce mluvit o sobě, vyjádřit své názory a pocity 

- má často poškozené, rozházené věci, často se mu věci „záhadně“ ztrácí 

- má odřeniny, modřiny a další.. 

V případě přímých znaků šikany je třeba problém a situaci neprodleně řešit. V případě 

nepřímých znaků musí učitel zvýšit pozornost, sledovat žáka nebo celou skupinu, 

nepodceňovat situaci, zjišťovat veškeré možné informace. 

Nikdo nesmí: 

 Odmítat názor, že v té či oné třídě se šikana nemůže objevit. Naopak šikana se může 

objevit v každé třídě, v každé škole. 

 Žádné dítě není před šikanou automaticky chráněno tím, že je vyspělé, inteligentní, umí si 

poradit. 
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 Nepodceňovat nebezpečí šikany, nebagatelizovat tento problém, netvrdit dítěti, že to bylo 

vždy, že musí něco vydržet. To je naprosto nesprávný přístup. 

 

2.  ŽÁCI A PROBLÉM ŠIKANY 

V případě, že dítěti ve škole někdo ze spolužáků ubližuje, ubližuje opakovaně nejen jemu, ale 

i dalším spolužákům, dítě se nemůže bránit, je zastrašováno, ostatní jsou nuceni, aby se s ním 

nebavili…, vyskytne-li se jakákoliv forma šikany, naši žáci musí být seznámeni s tím, že:  

Nikdo nemá právo jim ubližovat. Pokud mají strach se někomu svěřit, obrátit se na dospělé, 

je jim vyhrožováno, jsou zastrašováni a neučiní tak – situace se ještě více zhoršuje. 

Naši žáci musí vědět, že každý učitel na škole, každý zaměstnanec je tu proto, aby jim se vším 

pomohl. Děti se mohou obrátit na každého, komu důvěřují nejen ve škole, ale i na rodiče, 

příbuzné. Řešit tyto problémy bez pomoci nelze, dochází k jejich zhoršování. 

Dítě není šikanováno, protože je špatné, že by si to nějak zasloužilo. Chyba není v něm, ale ve 

špatných vztazích mezi spolužáky, v kterých převládá bezohlednost a násilí. 

NA KOHO SE OBRÁTIT (další telefonní čísla jsou vždy žákům veřejně přístupná): 

-učitelé na škole, rodiče, příbuzní 

Linka bezpečí a krizové centrum – 116 111 zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let 

Bílý kruh bezpečí Nonstop / bezplatně  116 006 

 

3.  PREVENCE ŠIKANY: 

 

1) Pravidelnými pondělními a pátečními ranními kruhy (rozhovory s žáky před zahájením 

vyučování). 

2) Využíváme neformálních příležitostí na výletech a exkurzích k rozhovorům s žáky, 

pozorování vztahů mezi žáky. 

3) Zjišťujeme situace na škole dotazníkovou formou, přiměřenou věku.(U mladších žáků 

obrázek na téma- Já a kamarádi, U nás ve škole apod.) 

4) Připravujeme žáky na možné setkání se šikanou při přechodu na jinou školu. Učíme je 

jak se zachovat. 

5) Posilujeme komunikaci mezi žákem a učitelem, vytváříme ovzduší důvěry mezi žákem a 

pedagogem. 

6) Posilujeme kladné vztahy mezi žáky (společné činnosti, skupinová práce, výlety, hry…). 

7) Informujeme žáky o problému, podáváme informace, kde mají hledat pomoc, na koho se 

mohou obrátit. 

8) Vedeme děti k zdravé sebedůvěře, sebevědomí a odpovědnosti za své chování. 

9) Učíme žáky znát svá práva a zároveň povinnosti. 

tel:116006
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10) Učitel podporuje mimoškolní aktivity dětí, má o nich přehled, zajímá se o ně.  

11) Využíváme společné budovy s MŠ – žáci se učí ohleduplnému chování k malým dětem, 

učí se zároveň respektovat potřeby mladších a slabších. 

12) Uskutečňujeme společné akce a výlety s MŠ. 

13) Vhodně zvolenými formami výuky podporujeme zapojení všech žáků do činností ve 

škole. 

14) Provádíme dozory o přestávkách, máme přehled o pohybu dětí po škole. 

15) Každá třída si na začátku roku dle potřeby vytvoří chartu (dohodu, úmluvu)třídy (viz. M. 

Kolář, Bolest šikanování) 

16) Na začátku školního roku můžeme společně s novými žáky sestavit chartu proti 

šikanování  (viz. M. Kolář,Bolest šikanování) 

Základní myšlenky Charty 
Šikanování a ubližování nebude v naší třídě a škole trpěno. Všichni máme právo na bezpečí. 

Pravidla, která jsme si domluvili, budou chránit každého z nás. Podpisem potvrzujeme, že 

souhlasíme se smlouvou a v případě jejího porušení poneseme následky. 

- Nebudeme nikoho šikanovat. 

- Pomůžeme spolužákům, kteří jsou šikanováni. 

- Podpoříme zapojení všech spolužáků do společných činností. Chartu podle potřeb 

můžeme nazývat úmluvou, dohodou..o názvu rozhodují také žáci. 

 

4. PREVENCE ŠIKANY A UČITELÉ 

Učitelé na škole budou uskutečňovat výše uvedené body, budou dále rozšiřovat možnosti 

prevence šikany na škole. 

Na škole bude pro učitele dostupná literatura o této problematice. 

V rámci dalšího vzdělávání se budou pedagogičtí pracovníci vzdělávat v dané oblasti 

Samozřejmě si nikdo z nás nepřeje, aby se na naší škole šikana vyskytla. Přesto však je třeba, 

aby každý kdo je na problému zainteresovaný, uměl správně postupovat. Učitelé i žáci se 

musí mít na koho obrátit, také rodina musí mít přehled o postupu vyšetřování, zjednání 

nápravy. 

Pokud je učitel svědkem šikany, je třeba jednat rázně a neodkladně. 

- oddělit oběť od agresora 

- zajistit třídu za pomoci ostatních pedagogů – zabránit domluvě agresorů 

- podporovat oběť, podle potřeby jí pomoci, zajistit pobyt mimo třídu 
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- informovat vedení školy (společně další kroky) 

- informovat rodiče 

- zahájit vlastní vyšetřování (nutnost přesného vedení dokumentace)  

Pokud dítě samo ohlásí případ, je třeba ho neodkladně vyslechnout, pochválit za zvolený 

postup, ocenit jeho odvahu. Musíme ho přesvědčit o naší ochotě pomoci. Pokud si nejsme 

jisti, jestli se jedná o šikanu, poradíme se s kolegy, vedením školy-dříve než začneme vlastní 

vyšetřování. Třídní učitel by měl být účastníkem vyšetřování, ne však jeho hlavním 

vyšetřovatelem. 

Každý učitel má možnost obrátit se na specializovaná pracoviště, která se zabývají 

těmito problémy- krizová centra, PPP, SPC…, základní informace lze nalézt také na 

webových stránkách. 

Kdy se obrátit na policii? 
Pokud se domníváte, že šikana již nabyla takového rozsahu a takové podoby, aby bylo možné 

kvalifikovat ji jako přestupek, nebo že případně byla naplněná skutková podstata trestného 

činu. Není nutné, abyste sami přesně rozhodli, o kterou z uvedených dvou možností jde. Na 

polici ČR se obraťte i v případě podezření na jednu z nich. 

 

5. RODIČE A ŠIKANA 

Rodiče budou seznámeni s plánem prevence proti šikaně na naší škole.  

Je nutné vědět, že šikanované děti se nachází v krajní nouzi. Nutně potřebují pomoc rodičů, 

ale zároveň si o ni často samy nedokážou říci ani v rodině, kde jsou vztahy naprosto 

v pořádku. Dítě má pocit, že žaluje, bojí se pomsty. Často mohou přijímat své šikanování jako 

normální, tají důsledky šikany. Je nutné, aby rodiče byli všímaví, v případě podezření se 

snažili hledat a pojmenovat, co dítě trápí. 

Rodiče by neměli přehlédnout: 

- Za dítětem nedochází žádní spolužáci, zdá se, že nemá kamarády. 

- Nemluví o škole, je posmutnělé, zaražené, depresivní. 

- Špatně usíná, trpí poruchami spánku, má hrůzostrašné sny. 

- Zhoršuje se jeho prospěch, je nesoustředěné bez zájmu. 

- Při odchodu do školy ho často bolívá hlava, břicho. 

- Chodí ze školy nebo do školy různými oklikami. 

- Mívá často poničené oblečení, poškozené pomůcky, ztrácí je. 

- Chybí mu kapesné, požaduje další. 

- Má po příchodu ze školy hlad, i když má svačinu a zajištěný oběd. 

- Nedokáže uspokojivě vysvětlit svoje zranění. 
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- Vyhrožuje sebevraždou, pokusí se o ni 

Rodiče informují školu o svých podezřeních a zjištěních 

Rodiče budou informováni o průběhu vyšetřování šikany na škole. 

Rodiče oběti nebo agresora musí být o šikaně informováni. 

Mají mít možnost domluvit se na vyhledání odborníka. 

 

ZÁKLADNÍM ÚKOLEM ŠKOLY JE PREVENCE. Je třeba, aby učitel uměl naslouchat 

dětem i rodičům. 

 
ZKRÁCENÝ POPIS STADIÍ ŠIKANOVÁNÍ (KOLÁŘ, 2011) 
Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj.                                                                             

První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený 

nebo nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, 

skupina si najde jakéhosi otloukánka.  Třetí stadium je už klíčové, kdy se vydělí 

jádro útočníků a systematicky začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle 

lze věci jasně řešit. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane 

nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celé skupina se stává krutou. 

V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým programem. 

První stadium: Zrod ostrakismu 
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je 
neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, 
spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 
zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 
V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako 
hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané 
těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je 
obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. 

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra 
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a 
systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají 
jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou 
v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. 

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy 
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 
neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů 
„virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela 
poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání 
spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana 
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým 
programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty 
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lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, 
ti druzí nemají práva žádná. 
 
PRVNÍ POMOC PŘI POČÁTEČNÍ ŠIKANĚ 
1. odhad závažnosti a formy šikany;  

2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi;  

3. nalezení vhodných svědků;  

4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků a 

konfrontace oběti s agresory);  

5. ochrana oběti;  

6. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů rozhovoru:  

a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření);  

b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku);  

7. realizace vhodné metody:  

a) metoda usmíření;  

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho 

rodiči);  

8. třídní hodina:  

a) efekt metody usmíření;  

b) oznámení potrestání agresorů;  

9. rozhovor s rodiči oběti;  

10. třídní schůzka;  

11. práce s celou třídou. 

 

KRIZOVÝ SCÉNÁŘ PRO VÝBUCH SKUPINOVÉHO NÁSILÍ PŘI POKROČILÉ 

ŠIKANĚ: 

 

A. První (alarmující) kroky pomoci  
1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany;  

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí  

 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování  
3. zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy;  

4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi;  

5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře);  

6. oznámení na policii, paralelně – navázání kontaktu se specialistou na šikanování, informace 

rodičům  

 

C. Vyšetřování  
7. rozhovor s obětí a informátory;  

8. nalezení nejslabších článků, nespolupracujících svědků;  

9. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky;  

10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat 

agresora (agresory) s obětí (oběťmi)  

 

D. Náprava  
11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny 
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Legislativní rámec 

Základem pro MPP je Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci rizikového chování 

u dětí a mládeže č. j.: 21291/2010-28 a Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve 

školách a školských zařízeních č. j.: 22294/2013-1. Metodický pokyn ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení  šikany ve školách a školských 

zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016), dále Školský zákon, Vyhláška č. 72/2005Sb a 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., Zákon č.56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), 

řeší práva a povinnosti školy, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců, Metodický 

pokyn ministra školství. Mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi 

žáky škol a školských zařízení. Č.j 224 246/2008    

      50 ze dne 3. 12. 2008 

 
Čerpáno z: KOLÁŘ 
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Příloha č. 3 
 

STRATEGIE PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI 
V oblasti prevence školní neúspěšnosti se úzce opíráme o spolupráci s rodinami našich žáků. 

V případě potřeby se pedagogové se zákonnými zástupci setkávají na konzultačních hodinách 

v době stanovené nebo i mimo ni. 

V případě, že učitelé ve svých hodinách zjistí, že žák má v určité oblasti vzdělávání problémy, 

nezvládá učivo v dané rozsahu a obsahu, je jemu a jeho zákonným zástupcům nabídnuto 

opětovné vysvětlení učiva formou doučování a v případě potřeby i částečně procvičování 

učiva, ve kterém má horší výsledky nebo je patrné, že ho v rámci výuky nepochopil a 

výsledky práce neodpovídají jeho možnostem. Doučování nenahrazuje domácí přípravu žáka. 

Učitelé jednotlivých předmětů se domluví s žákem a jeho rodiči a tato setkání probíhají před 

nebo po vyučování. Jejich četnost a časový rozsah závisí na vzájemné dohodě. Pokud zákonní 

zástupci neprojeví zájem o tuto možnost, je jejich rozhodnutí akceptováno. 

Běžně v době přestávek, v chvilkách před a po vyučování učitelé jednotlivých předmětů 

konzultují probrané učivo s žáky, kteří mají zájem, pomáhají jim hledat řešení problémů. 

Pravidelná setkání, konzultace a vysvětlování náročnějšího a rozšiřujícího učiva probíhají 

také s žáky, kteří mají zájem o studium na víceletých gymnáziích. 

Pedagogický sbor se při své výchovně vzdělávací činnosti opírá o individuální možnosti a 

potřeby každého žáka. 

Způsob hodnocení a jeho stupně je stanoveno  ŠVP. 

ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
Na naší škole jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Základní věta nového pojetí SVP stanoví, že „žákem se  SVP je žák, který k naplnění svých 

vzdělávacích možností a k realizaci práva na vzdělání na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebuje podpůrná opatření. Podpůrná opatření se volí tak, aby odpovídala žákovu 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám.“ 

 

Úkolem třídního učitele je více než u ostatních žáků u žáka se SVP: 

- Sledovat úroveň zapojení žáka do třídního kolektivu. 

- Sledovat, zda úroveň plnění školních výstupů odpovídá možnostem a schopnostem 

žáka. 

- Dohlížet na jednotný přístup k žákovi ze strany všech zainteresovaných pedagogů 

i všech nepedagogických pracovníků školní komunity. 

- Usměrňovat neadekvátní soudy ostatních pracovníků školy, pokud tyto nereflektují 

znalost žáka v širších souvislostech. 

- Koordinovat aktivity související se zásahy poradenských pracovníků, pracovníků 

sociálních služeb apod. 

 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

 

Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga s žákem, kdy jeho vzdělávání 

v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání. 

Cílem úprav je především vyrovnávat podmínky ke vzdělávání žáka, které mohou být 

ovlivněny mírnými problémy nebo závažnými obtížemi, které jsou způsobeny nepřipraveností 
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žáka na školu, odlišnými životními podmínkami a odlišným kulturním prostředím ze kterého 

žák vstupuje do vzdělávání. Další skupinu představují žáci s nepříznivým aktuálním 

zdravotním stavem, který může ovlivňovat jejich vzdělávání nebo zdravotní postižení žáka. 

V případě potřeby pedagogové vypracovávají svým žákům PLÁN PEDAGOGICKÉ 

PODPORY. 

Integrovaní žáci se speciálně vzdělávacími potřebami pracují podle INDIVIDUÁLNÍCH 

VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ (týká se žáků diagnostikovaných na odborných pracovištích). 

 

Klasifikaci a způsoby hodnocení integrovaných žáků stanovuje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAM. 

 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ  1.  STUPNĚ 

 

PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY  (PPP) 

- vypracováván při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka 

- za vypracování zodpovídá třídní učitel (podílí se i ostatní vyučující), opírá se o 

metodickou podporu specializovaného pracoviště 

- s plánem je seznámen žák, zákonný zástupce, ostatní vyučující (stvrzují podpisem) 

- plán se průběžně aktualizuje na základě potřeb a vývoje 

- nejpozději po 3 měsících ve spolupráci s výchovným poradcem je vyhodnocen, a 

pokud jsou prováděná opatření nedostačující, je zákonným zástupcům výchovným 

poradcem doporučeno využití poradenské pomoci školního poradenského pracoviště 

(ŠPP) 

- pokud jsou opatření dostatečná, jsou nadále realizována 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ  2.  STUPNĚ 

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVAÍMI 

POTŘEBAMI (IVP) 

- pokud nedostačují opatření PPP a rodiče jsou informováni o potřebě návštěvy  ŠPP, je 

tento plán předán školskému poradenskému zařízení 

- pokud doporučí ŠPP práci podle IVP, podává zákonný zástupce žáka žádost o 

vytvoření IVP, kterou posuzuje ředitel školy 

- za tvorbu IVP a spolupráci se školským poradenským zařízením zodpovídá výchovný 

poradce na škole  

- IVP tvoří třídní učitel žáka ve spolupráci s ostatními učiteli 
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- IVP vzniká nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení 

- s IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka 

- zákonný zástupce žáka podepisuje informovaný souhlas, ostatní IVP podepíší 

- poskytovaná podpůrná opatření jsou průběžně vyhodnocována a plán je dle potřeby 

aktualizován 

- školské poradenské pracoviště 1 x ročně vyhodnocuje naplňování IVP 

- pokud jsou opatření účinná a dostatečná, je v nich nadále pokračováno 

V případě navržena pedagogická intervence je tato uskutečňována pedagogickými pracovníky 

po vyučování. 

 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 3. STUPNĚ 
Charakter potíží žáka ve vzdělávání v tomto stupni podpory vyžaduje takové dílčí úpravy 

v organizaci a průběhu vzdělávání, které již závažněji zasáhnou do organizace práce s třídou, 

v níž je žák vzděláván. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy ve vzdělávacích 

podmínkách a postupech režimu školní práce a domácí přípravy. Tato opatření se realizují 

na základě doporučení ŠPZ. 

 

MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŽÁCI 

 

Pokud ŠPZ doporučí IVP, je pro žáky mimořádně nadané vypracován a výuka je dle něho 

realizována. Naším cílem je žáka rozvíjet i v oblastech, ve kterých neprojevuje mimořádné 

nadání. Často je třeba tyto žáky učit toleranci, sociálnímu cítění zapojovat je do kolektivu.  

 

Také pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami jsou realizovány konzultace. 

Uskutečňována je pedagogická intervence a probíhá doučování. V případě potřeby se učitel 

věnuje žákům v dohodnuté době před a po vyučování. 

 

Žákům mimořádně nadaným doporučujeme vhodné mimoškolní kroužky, ve kterých mohou 

rozvíjet své schopnosti. 

 

Všem žákům škola poskytuje dostatek mimoškolních aktivit. 
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Příloha č. 4 

 

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHRÁŠŤANY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracovala: Mgr. Běla Jansová (školní metodik prevence),  

Schváleno na pg. radě dne:              30. 8. 2016                                                  

Školská rada projednala dne:          30. 8. 2016                                                    

Mgr. Jana Báčová (ředitelka školy):   30. 8. 2016 
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1. Charakteristika školy 

 

     ZŠ a MŠ Chrášťany je malotřídní škola, která se nachází na okraji hlavního města Prahy, 

v těsném sousedství města Rudná. Blízké okolí těchto měst přináší škole pozitiva i negativa. 

Mezi pozitiva jistě patří možnost zúčastňovat se kulturních a sportovních akcí v uvedených 

městech, možnost spolupracovat s tamními velkými školami a připravovat tak žáky na školní 

prostředí, do kterého přestoupí. Mezi negativa patří, že obec se nachází těsně za okrajem 

Prahy, v blízkém okolí jsou průmyslové zony a dálnice, poblíž nejsou lesy ani větší parky. 

Možnost sportovního vyžití pro děti je pouze na místním fotbalovém hřišti, žáci musí 

v případě zájmu za sportovními aktivitami dojíždět. Snažíme se našim žákům nabízet takové 

školní a mimoškolní aktivity, abychom společně s rodiči dokázali formovat jejich osobnost 

tak, aby se orientovali v problematice možného rizikového chování, vážili si svého zdraví, 

uměli nakládat se svým volným časem a orientovali se i v sociální oblasti. Škola jim nabízí 

kroužky s různým zaměřením, pořádá sportovní akce, exkurze a další. Po rekonstrukci a 

přístavbě máme pro školní i mimoškolní aktivity dostatek prostor. Využíváme domácího 

prostředí školy, spolupráci s MŠ a všech výhod, které přináší výuka a výchova v málotřídní 

škole. Chápeme důležitost spolupráce s rodinami žáků. 

       

2. Legislativní východiska 

Při tvorbě MPP bylo vycházeno z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 

24 246/2008-6), z  Metodického  pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k 

výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j. : 14 423/99-22), z Vyhlášky 

72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních (a jejích příloh), z metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č. j. : 20 

006/2007- 51), dále ze zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (paragraf 29). Opírali jsme se o Strategii sociálně patologických 

jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období 2009-2012 , metodický 

pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci 

a postihu záškoláctví (č. j. : 10194/2002-14). Základem je také Metodický pokyn MŠMT k 

primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 21291/2010-28 a Metodický 

pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j.: 22294/2013-1. 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016), dále Školský zákon, Vyhláška č. 

27/2016 Sb. 

 

 

3. Priority preventivního programu 

     Priority našeho preventivního programu vycházejí z toho, co považujeme za důležité pro 

vlastní výchovu žáků na naší škole. Chceme, aby žáci byli sebevědomí a zároveň uměli 

správně hodnotit sebe i své okolí. Snažíme se, aby se rozvíjelo jejich sebepoznání, aby znali 
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kladné i záporné stránky své osobnosti. Důležitá je také jejich schopnost komunikace. Musí 

umět komunikovat nejen ve škole, ale i v běžném životě. Chtěli bychom, aby uměli odolat 

negativním, ale pro ně lákavým nabídkám, dokázali posoudit jejich nevhodnost a možné 

nebezpečí. Snažíme se, aby uměli pracovat s informacemi a tyto informace posuzovat. Učíme 

žáky zvládat stresové situace, hledat řešení problémů a konfliktů, umět se rozhodovat. Toto 

vše jistě přispěje k tomu, že budou schopni nalézt správnou cestu ve svém dalším životě – 

školním i mimoškolním. 

 

4. Cíle preventivního programu 

Cíle našeho preventivního programu jsou v podstatě všechny jeho priority. Jejich splnění 

chceme dosáhnout pomocí níže uvedených prostředků. 

Konkrétní prostředky k dosažení stanovených cílů:  

 Školní akce 

 Výchovné a vzdělávací projekty, tematické výukové bloky 

 Spolupráce s rodiči a veřejností 

 Mimoškolní činnosti 

 

S tím, jak se zvyšuje počet starších žáků na naší škole, uvědomujeme si samozřejmě 

rozdílnost jejich vývoje ve všech oblastech oproti žákům prvních a druhých tříd. Snažíme se 

tedy cíleně s těmito žáky pracovat. Ve třídě starších žáků je volena třídní samospráva, 

probíhají dle potřeby společné čtvrthodinky před vyučováním, ve kterých třídní učitelka 

hovoří s žáky o jejich potřebách, problémech, úspěších, ale i požadavcích apod. Dochází tak 

k navození a udržování kontaktu mezi učitelem a žákem, zároveň vzniká i prostor pro 

podchycení, popřípadě řešení možných problémů.  

Pokud zjistíme nevhodné chování u kteréhokoliv žáka, volíme nejdříve pohovor a poté se 

řídíme školním řádem a jím danými postupy a opatřeními. 

 

5. Časový harmonogram akcí, garant, realizátor 

Primární prevenci dělíme na nespecifickou a specifickou (přímo zaměřenou na určitý 

problém). Akce školy a jejich termíny jsou pravidelně uváděny na webových stránkách školy.  

 

6. Prezentace systému primární prevence 

Rodiče a veřejnost se s plným zněním Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ 

Chrášťany mohou seznámit na internetových stránkách školy www.skola-chrastany.cz 

K dispozici je MPP také u školního koordinátora. Na uvedených stránkách jsou rodiče 

průběžně informováni o průběhu a organizaci plánovaných akcí. Všechny Informace získají 

také přímo od učitelů. Základní informace získají rodiče také na informačních nástěnkách 

školy. Koordinátor školy má hodiny pro veřejnost každý čtvrtek od 14.oo do 15.oo. 

V případě potřeby dle dohody.  

      

http://www.skola-chrastany.cz/
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7. Poradenství na škole 

 

Na škole funguje školské poradenské pracoviště. Metodikem prevence je Mgr. Běla Jansová. 

Výchovným poradcem Mgr. Jana Báčová. Spolupracujeme s PPP Králův Dvůr. (Informace o 

náplni činnosti poradců a metodiků jsou k dispozici v dokumentu Program poradenských 

služeb dle vyhlášky 72/ 2005, příloha 3) 

 

 

8. Krizový plán školy 

Škola má vypracován krizový plán, ve kterém se zaměřujeme na základní informace a 

postupy řešení problémů v oblasti rizikového chování žáků. Rozšiřující postupy, jak řešit 

zpracované a další oblasti rizikového chování jsou pedagogům k dispozici v elektronické 

podobě. Krizový plán je součástí MPP. 

K dispozici pedagogům, rodičům i žákům je také seznam kontaktů a telefonních čísel. 

Základní postupy řešení nevhodného a rizikového chování jsou uvedeny ve školním řádu, se 

kterým se rodiči a žáci seznamují na počátku každého školního roku a který mají průběžně 

k dispozici. Bod č. 3.2 školního řádu stanovuje postup při porušení zákazu nošení a 

konzumování návykových látek. Jakýkoliv problém na naší škole by byl řešen důsledně a 

neodkladně ve spolupráci s rodiči. 

 

9. Aktivity nespecifické prevence 

 

Nadále chceme, aby na škole byla základem pro činnost pedagogů a ostatních zaměstnanců 

prevence rizikového chování.  

Nespecifickou prevence probíhá v rámci mimoškolních akcí. Zaměřujeme se na sportovní 

aktivity, osobnostní rozvoj, ochranu zdraví a další. Škola pravidelně pořádá sportovní setkání 

málotřídních škol, ve kterém zdůrazňuje potřebu fair play jednání. 

 

Plánované aktivity 

 

- Pobytové akce 

- Divadelní představení 

- Dílničky a vánoční setkání 

- Sportovní soutěže a aktivity 

 

10.  Specifická prevence 

 

Aktivity a činnosti zaměřené na prevenci konkrétních typů projevů rizikového chování 
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Vzhledem k velikosti školy a finanční náročnosti nabízených programů jsme nuceni řešit 

prevenci rizikového chování převážně aktivitami organizovanými pedagogy v rámci školní 

výuky a při školních a mimoškolních akcích. Finanční zajištění cílených externích programů 

pro rodiče a žáky je v střednědobých plánech strategie naší školy. 

 

11. EVALUACE MPP 

 na realizaci se podílejí všichni vyučující 

 plnění jednotlivých plánovaných aktivit zajišťuje realizátor akce 

 plně aktivity a programů v oblasti minimální prevence je vyhodnocováno průběžně 

 s výsledky jsou seznamováni rodiče na třídních schůzkách, nástěnkách a webu školy, 

Školská rada a vedení školy na pedagogické radě 

 v případě výskytu nevhodného rizikového chování postupují učitelé podle krizového 

plánu školy a metodiky MŠMT. 

METODY EVALUACE 

Dotazníky 

Pozorování 

Žákovské práce (slohy, obrázky)) 

Průběžné sledování podmínek a klima ve škole 

Rozhovory 

 

Průběžné hodnocení v rámci pravidelného setkávání pedagogů školy. Komplexní hodnocení 

jednou ročně. 

 

12.  Kontaktní místa 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje - pracoviště Praha-Západ PPP Králův 

Dvůr (Beroun) tel. 311 637 119   kraluvdvur@pppsk.cz 

Policie ČR – obvodní oddělení Hostivice  

Adresa: Litovická 783, 253 01  Hostivice  

Telefon: +420 974 882 750 Fax: +420 220 981 550 E-mail: pzoophost@mvcr.cz 

+ rozšiřující seznam kontaktů k dispozici ve složce kontakty u metodika prevence 
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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 

ZŠ a MŠ Chrášťany 

 

Vypracovala: Mgr. Běla Jansová (školní metodik prevence),  

Schváleno na pg. radě dne:              30. 8. 2016                                                  

Školská rada projednala dne:          30. 8. 2016                                                    

Mgr. Jana Báčová (ředitelka školy):   30. 8. 2016 

Platnost od 1. 9. 2016 

 

Krizový plán uvádí základní informace, postupy a pokyny pro prevenci a řešení rizikového 

chování. Rozšířené informace získají v případě potřeby zainteresovaní pracovníci 

v materiálech MŠMT, které jsou k dispozici v elektronické podobě u školního metodika 

prevence.  (viz. Legislativní rámec) 

 

Obsah: 

1. Úvod a legislativní rámec 

2. Rizikové oblasti 

a) Záškoláctví 

b) Krádeže 

c) Vandalizmus 

d) Šikana 

e) Kyberšikana 

f) Sebepoškozování 

g) Poruchy příjmu potravy 

h) Rasizmus, extremizmus a xenofobie 

 

      ch) Nevhodné chování v dopravě 

 

i) Školní agrese 

 

j) Doporučený postup při zjištění nekázně ve škole  
 

k) Aditologie – závislostní chování 

 

l) Týrání a zneužívání dětí 

 

m) Domácí násilí 
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2. Důležitá telefonní čísla a kontakty 

 

 Úvod a legislativní rámec 

Krizový plán školy je sestaven na základě charakteristik a doporučených postupů při řešení 

sociálně patologických jevů, které se mohou na základní škole objevit.  

Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech 

podezření či výskytu sociálně patologických jevů mezi žáky. 

• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016)  

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT č.j.: 

21291/2010-28  

• Školský zákon 

• Vyhláška č. 72/2005Sb. 

• Vyhláška č. 27/2016 Sb. 

 

 Při sankcích se vždy řídíme ustanoveními platného školního řádu. 

 U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy. 

 Z každého jednání bude proveden zápis s podpisy účastníků jednání. 
 

V rámci prevence sociálně patologických jevů je třeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoli 

změnám v chování či prospěchu, které se u jednotlivce nebo skupiny na škole vyskytnou. 

 

 Rizikové oblasti 

a) ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Záškoláctví bývá často nepřiměřenou formou řešení konfliktních situací v rodině, ve škole či 

ve výchovných institucích, přičemž k němu mají sklon zejména děti, které se subjektivně cítí 

neúspěšné, nezařazené ve skupině nebo prožívají úzkost a strach v prostředí, ve kterém se 

pohybují. Nezbytnou podmínkou pro hledání účinných strategií k postupnému překonávání 

vzniklých obtíží je spolupráce rodičů, učitele i poradenských pracovníků školy. Jedná se o 

úmyslné zameškávání školního vyučování. Žák se z vlastní vůle i se souhlasem rodičů vyhýbá 

pobytu ve škole. Záškoláctví má dvě základní formy – impulsivní (absence není plánovaná) a 

plánované (odchod ze školy je pod různými záminkami plánován). Příčinou může být 

negativní vztah ke škole, vliv rodinného prostředí či způsob trávení volného času. 

Důležitá je prevence – všímat si chování žáků, mít přehled o vztazích mezi nimi, hovořit 

s nimi o problémech a hledat společně jejich řešení. Hovořit s nimi o nevhodnosti agresivního 

chování a jednání v osobním životě, ale i ve společnosti. Žáci by měli znát svá práva i 

povinnosti. Učí se mít úctu k sobě i ostatním.  

Prostřednictvím školního vzdělávacího programu je třeba posilovat u žáků kladný vztah ke 

škole, vzdělání, svým spolužákům a učitelům, nabízet pozitivní vzory chování a posilovat 

zdravé klima školy, nabízet mimoškolní zájmové činnosti.  
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KATEGORIE ZÁŠKOLÁCTVÍ (NUTNÉ VZÍT NA VĚDOMÍ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMU) 

 pravé záškoláctví (žák školu nenavštěvuje, ale rodiče si myslí, že do školy chodí) 

 

 záškoláctví s vědomím rodičů 

 

 záškoláctví s klamáním rodičů (děti dokáží přesvědčit své rodiče o zdravotních či 

jiných potížích, rodiče absenci omlouvají) 

 

 útěky ze školy (v některých případech žák opouští školu během vyučování, v jiných 

pouze třídu na několik hodin a pohybuje se po budově školy) 

 

 odmítání školy (výskyt školní fobie či deprese u žáků) 

 

PREVENCE 

 posílení kladného vztahu dětí ke škole a pochopení důležitosti vzdělání 

 posilování zdravého klimatu ve třídě 

 seznámení se školním řádem 

DOPORUČENO 

 Zjištění příčiny, analýza problému, spojení se s rodiči popř. s psychologem, vzájemná 

spolupráce. 

 Je-li záškoláctví důsledkem neúnosné školní situace, navodit změnu. Naplánovat 

dlouhodobá opatření, aby se situace neopakovala.  

 Pomoci dítěti při návratu do třídy. Doprovodit ho při návratu do kolektivu. K 

vyřešenému případu se již nevracet a neprojevovat nedůvěru.  

 Domluvit se s rodiči na pravidelné komunikaci, aby bylo případně další záškoláctví 

včas odhaleno.  

 

 Vyhotovování zápisů. 

 

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI NEOMLUVENÉ ABSENCI  

 

 O neomluvené či zvýšené absenci informuje třídní učitel výchovného poradce a 

školního metodika prevence.  

 Neomluvenou absenci do součtu 10 hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem 

žáka formou pohovoru. Třídní učitel projedná zejména důvod nepřítomnosti žáka a 

upozorní na povinnosti stanovené zákonem.  

 Třídní učitel seznámí zákonného zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu 

neomluvené absence. Z jednání bude proveden zápis, jehož součástí bude způsob 

řešení, nápravy a navržený kázeňský postih (dle školního řádu), dohodnutý se 

zákonným zástupcem žáka. Obě strany zápis podepíší.  
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 Při počtu neomluvených hodin nad 10 je svolána výchovná komise, které se účastní 

ředitel školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel a výchovný poradce či metodik 

prevence. Pozvání zákonných zástupců žáka na jednání se provádí doporučeným 

dopisem. O průběhu jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší.  

 V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy bezodkladně 

pošle oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému 

orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné 

právní úpravy.  

 

b) KRÁDEŽE 

Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji 

ponechat, používat ji apod., aniž by s tím majitel věci souhlasil, nebo o tom byl informován. 

PREVENCE 

Vedeme žáky k tomu, aby byli všímaví vůči svému okolí, a dokázali rozpoznat protiprávní 

jednání a pokud budou svědky takového jednání, aby jej nahlásili pedagogickému 

pracovníkovi školy. 

POSTUP ZE STRANY ŠKOLY 

Dle závažnosti se řešení účastní  

 Školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný 

poradce, speciální pedagog) 

 PPP (pedagogicko-psychologická poradenství) 

 SVP (střediska výchovné péče) 

 OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí) 

 Policie ČR 

POSTUP ZE STRANY ŠKOLY 

  zjištění příčin 

 projednání  

 informace zákonných zástupců 

 náhrada – vrácení 

 nahlášení výše jmen. orgánům  podle závažnosti a výše škody 

 záznam s podchycenými skutečnostmi 

c) VANDALIZMUS 

Vandalismus ve školním prostředí se projevuje ničením školního majetku nebo jeho 

poškozováním a ničením majetku ostatních žáků a žákyň, případně dalších členů školní 

komunity.  

Může se jednat o úplně nebo částečné poškození. 

PREVENCE 
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 seznámení žáků s problematikou, snažit se o pochopení nevhodnosti vandalizmu 

vychovávat žáky k úctě k majetku ostatních lidí, k památkám apod., znát jeho hodnotu 

a hodnotu lidské práce, která vedla k jeho vytvoření 

 přehled o činnostech a aktivitách žáků 

 zapojení do různých aktivit ve chvílích volna 

 monitoring 

ŘEŠENÍ 

 oprava žákem 

 při větším rozsahu zapojení zákonných zástupců - preference náhrady 

 v případě neochoty řešit situaci a vyšší ceny - oznámení Policii ČR a dalším orgánům 

(viz. krádeže) 

 záznam  

Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v 

plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. Každé poškození nebo závadu v učebně 

hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo řediteli školy. 

 

d) ŠIKANA 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, 

případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích 

jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších 

důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 

poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. 

Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i 

prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky 

pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. 

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či 

žáků skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, 

dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. 

Mnohdy se jedná o skryté chování, které lze obtížným způsobem odhalit. 

DALŠÍ INFORMACE A POSTUPY ŘEŠENÍ JSOU SOUČÁSTÍ PREVENTIVNÍHO 

PLÁNU ŠKOLY PROTI ŠIKANĚ. 

 

e) KYBERŠIKANA 

Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing, e-mobbing apod.) 

představuje úmyslné urážky, vyhrožování, zesměšňování nebo obtěžování druhých 

prostřednictvím moderních komunikačních prostředků většinou v delším časovém období. 

Kyberšikana se odehrává na Internetu (např. prostřednictvím e-mailů, chatových aplikací jako 

je ICQ, v sociálních sítích, na videích umístěných na internetových portálech) nebo 
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prostřednictvím mobilního telefonu (např. SMS zprávami nebo nepříjemnými telefonáty). 

Pachatel často jedná anonymně, takže oběť netuší, od koho útoky pochází. 

RYSY KYBERŠIKANY 

 je časově neomezená – útočník může oběť obtěžovat 24hodin denně  

 publikum široké – kdokoliv  

 obsah se šíří velmi rychle – prostřednictvím informačních technologií  

 anonymita pachatelů – je zpravidla obtížné, pokud je pachatel zdatný v práci s PC, 

mobilem apod.,    

 vypátrat jeho identitu  

 změna pojetí osobnosti agresora x oběti – anonymita informačních technologií 

umožňuje útočit i  

 zjevně fyzicky slabším jedincům na zdatné oběti  

 možná neúmyslnost – zveřejnění fotografií nemusí být vždy míněno jako útok na 

kohokoliv,  

 nicméně může ve výsledku způsobit nepříjemnosti oběti  

 

POSTUP ZE STRANY ŠKOLY: 

 Zajistění ochrany oběti  

 Vyšetření všech souvislostí 

 Kontaktujtování operátora mobilní sítě nebo zřizovatele www stránek, profilu…atd 

 Zajistění dostupných důkazů s podporou IT kolegy 

 Důkladné vyšetření všech souvislostí se zjištěným incidentem. Zajištění podpory 

externího pracovníka (IT expert, PPP, policie), Kontaktovat MySpace, Facebookem, 

nebo webové prostředím, kde ke kyberšikaně došlo. 

 Informování rodičů  

 Žádost o konečný verdikt všech zúčastněných institucí 

 Provedení zápisu 

 Stanovení postihu a sankcí 

 

KONTAKTY 

 www.saferinternet.cz (informace na téma kyberšikana, ochrana osobních údajů aj. v 

sekci „ke stažení“ výsledky výzkumu chování dětí na Internetu)  

 www.bezpecne-online.cz ( stránky pro teenagery, rodiče a učitele s informacemi o 

bezpečném používání internetu, prevenci a řešení kyberšikany, výukové materiály) 

 www.protisikane.cz (informace o kyberšikaně a jejích projevech, tipy pro rodiče)  

http://www.bezpecne-online.cz/
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 www.minimalizacesikany.cz ( praktické rady pro rodiče, učitele a děti, jak řešit šikanu 

a jak ji předcházet, v sekci „pro média“ tisková zpráva s výsledky šetření o 

kyberšikaně na školách)  

 http://prvok.upol.cz (centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOL, v sekci 

„výzkum“ výsledky výzkumného šetření Kyberšikana u českých dětí) 

 www.sikana.org (stránky občanského sdružení Společenství proti šikaně – aktuality z 

oblasti, související odkazy apod.)  

 Poradenská linka pro pedagogy 841 220 220, 777 711 439  

 Policie ČR 158  

 

f) SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

 

Jedná se o komplexní autoagresivní chování, které lze nejlépe chápat jako nezralou odpověď 

na akutní anebo chronický stres, nezvladatelné emoce či myšlenkové pochody.  

Za patologické sebepoškozování se obecně nepovažuje poranění, které je v dané kultuře 

tolerované (např. piercing a tetování), či začlenění do skupiny vrstevníků nebo demonstrace 

vlastní hodnoty mezi nimi (snaha být „cool“ a „in“). Mezi způsoby sebepoškozování patří:  

řezání, pálení kůže, škrábání, píchání jehlou, rozrušování hojících se ran, kousání, údery, 

nárazy, tahání vlasů a kůže a další.  

Nejčastějším místem poškození však bývají ruce, zápěstí a stehna.  

 

MOTIV 

 snaha zmírnit vnitřní napětí, snaha uniknout z nesnesitelné situace nebo neúnosného   

       duševního stavu, snaha odstranit pocity viny, studu, dosažení pocitu očištění, 

odpoutání  

       pozornosti od jiných problémů  

• znovuprožití traumatu ve snaze o jeho zpracování  

• dosažení poranění, která jsou viditelná a léčitelná na rozdíl od těch neviditelných 

duševních  

 

PREVENCE POSTUPY 

 

Všímat si nápadných i nenápadných projevů v chování žáků. Viditelné projevy 

nebagatelizovat, nebrat jako provokaci a občas i jako trendy záležitost, ale celou záležitost 

neodkladně řešit. 

V poslední době se jedná o stále častější projev rizikového chování žáků. Může se jednat 

nejen o připojení k moderním trendům, demonstrační záležitost, ale může být řešením výše 

zmíněných těžkých situací. 

V každém případě, pokud se učitel o sebepoškozování dozví, je třeba informovat zákonné 

zástupce žáka a společně volit další postupy. Důležité je vždy doporučit návštěvu psychologa. 

Pokud rodiče situaci neřeší, informuje škola OSPOD. 
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g) PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY - nejčastěji bulimie a mentální anorexie 

 

Představují ve svých projevech mezní polohy jídelního chování od život ohrožujícího 

omezování příjmu potravy až po přejídání spojené se zvracením nebo jinou nevhodnou 

kompenzací energetického příjmu. Pro obě poruchy je příznačný nadměrný strach z tloušťky, 

nespokojenost s tělem a nadměrná snaha o dosažení štíhlosti a její udržení. Řešení je 

dlouhodobé, pod vedením odborníků. Pokud není situace řešena nebo je stav podchycen 

pozdě, může dojít až k úmrtí. Škola žáky vede k rozvíjení sebepoznání, k zdravému 

sebevědomí a k reálnému sebehodnocení. Normou pro sebeposouzení není to, co vidí 

v časopisech, Tv apod. , ale měli by umět vnímat i své vrozené dispozice, chápat, že zdravý 

životní styl není totéž co diety a hladovění. 

 

PŘÍZNAKY 

 rychlé zhubnutí 

 zvracení s jakoukoliv argumentací 

 vnímání sebe sama jako příliš tlustého 

 opožděný nástup puberty 

 nespavost a nesoustředěnost 

 

DOPORUČENÉ POSTUPY 

 

 informovat třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence a následně třídní 

učitel informuje rodiče  

 rodiče informujeme vždy, když dítě výrazně zhubne, opakovaně bylo přistiženo, že 

zvrací (stačí informace od vrstevníků)  

 pokud rodiče odmítají řešit situaci, je nutné se spojit s pediatrem, popř. OSPOD 

(možnosti a limity pedagoga)  

 doporučit nebo zprostředkovat kontakt s lékařem nebo psychologem  

 

 

h) RASIZMUS, EXTREMIZMUS A XENOFOBIE 

 

Extremismus – porušování či zneužívání základních etických, právních a jiných 

společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou, násilím 

nebo hrozbou násilí. Je motivován zejména rasovou, národnostní, náboženskou či sociální 

nenávistí.  

Rasismus – dělí společenské skupiny podle rasového klíče  

Xenofobie – je chování, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti (jinakosti) 

vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech může vést k 

jejich poškozování  

Antisemitismus – jednání poškozuje objekt židovského charakteru 
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Preventivní charakter. Seznamujeme žáky s historií a kulturou, učíme je toleranci a 

snášenlivosti, diskutujeme o projevech problematického chování. V případě výskytu 

nevhodného chování žáků školy řešíme situaci dle pokynů MŠMT. 

 

      ch)  NEVHODNÉ CHOVÁNÍ V DOPRAVĚ 
Problematikou se zabýváme v rámci výuky i formou projektu. Na počátku každých prázdnin 

jsou žáci poučeni. Do školy dojíždí žáci z okolních vesnic a potřebu poučení o bezpečném 

chování v silničním provozu chápeme jako velmi důležitou. Žáky nejen poučíme, ale 

seznámíme je se situací na místě, mají možnost (ve spolupráci s rodiči) postupně zvládnout 

samostatné dojíždění a pohyb v dopravě. 

i) ŠKOLNÍ AGRESE 
Verbální agrese jsou velmi častým jevem. Je především nutné jednoznačně a jasně deklarovat 

nesouhlas a takové chování odmítnout. Děti budou mluvit tak hrubě, jak jim to okolí dovolí a 

je nutné, aby si byly vědomy toho, že se jedná o nepřijatelné chování a měly tedy potřebu 

vulgární mluvu na veřejnosti skrývat. Řeč je natolik spjata s myšlením, že velkorysá 

společenská tolerance užívání nejhrubších výrazů s sebou nutně nese i hrubé chování.  

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE AGRESE 

 

 Posilováním dobrých vztahů ve třídě i ve škole, podporou zdravého klima ve třídách, 

ve škole.  

 Stanovit ve třídě obecná pravidla soužití, jako vyjádření morálních hodnot. Tato 

pravidla tvořit společně se žáky a jasně v nich deklarovat požadavek slušného mluvení 

a chování.  

 Mladší děti trpělivě opravovat a dávat jasně najevo, že veřejné užívání hrubých výrazů 

není ve škole přípustné a společensky je to nevhodné.  

 

Pokud žákovo chování a jednání ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, ostatních žáků, 

vyučujících, zaměstnanců školy jiných osob, je škola povinna uvědomit zákonného zástupce 

případně doporučit odbornou péči. Dle konkrétních okolností je třeba přivolat i OSPOD či 

orgán Policie ČR apod.  
 

j) DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ NEKÁZNĚ VE ŠKOLE  
 

Postup v případě opakovaného problémového chování (opakované porušování školního řádu) 

 Pohovor se žákem – mezi pedag. pracovníkem, žákem, výchovným poradcem s cílem 

spolupráce na bázi domluvy.  

 Jednání s žákem a zákonným zástupcem - problémové chování je řešeno v rámci školy 

mezi pedag. pracovníkem, žákem, jeho zákonným zástupcem, výchovným poradcem. 

Cílem je dohoda na společném postupu při řešení nekázně (motivovanost a 

kompetence zákonných zástupců žáka, zvýšení kontroly a tlaku na změnu). Lze využít 

služeb školního psychologa.  

 Jednání výchovné komise - tvoří ji ředitel školy, výchovný poradce, metodik prevence, 

třídní učitel, žák a jeho zákonný zástupce. Tato komise je obvykle posledním pokusem 

školy řešit potíže s žáky, než se obrátí na další orgány, jako jsou odbor sociálně právní 

ochrany dětí, Policie ČR apod. Z jednání se pořizuje zápis, který všichni přítomní 
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podepisují. Tento zápis slouží jako podklad pro další orgány, které škola informuje o 

svém postupu.  

 Postoupení případu další straně – po aktuálním využití dostupných způsobů řešení 

problémového chování žáka a možnosti podpory zákonných zástupců je případ předán 

do kompetence další straně – OSPOD, PPP, SVP apod. 

 

k) ADITOLOGIE – ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ 
 

Do této oblasti spadá široké spektrum chování, které vykazuje znaky závislosti – zejména pak 

distribuce a užívání alkoholu, tabákových výrobků a jiných návykových látek, gambling atp.  

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi 

manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného 

procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.  

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v 

České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na 

pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.   

 

PREVENCE A POSTUPY 

 

 Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v 

prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní 

činnosti.  

 Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v 

prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.  

 Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně 

vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.  

 Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich 

ochrany před tímto jevem.  

 Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je 

přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.  

 Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.  

 Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o 

nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech 

souvisejících se školními aktivitami.  

 Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich 

zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení 

situace.  

 Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je 

třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.  

 V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům 

činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou 

působností a zákonným zástupcům žáka.  
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l) TÝRÁNÍ A SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ  

 

POSTUPY A DOPORUČENÍ 

 

Pokud se objeví jakýkoli signál, že by dítě mohlo být týráno či zneužíváno, pokusit se zajistit 

výpovědi případných svědků, pokud žádní nejsou nebo jsou nevěrohodní, okamžitě 

kontaktovat příslušné orgány – OSPOD. Není nutný předchozí kontakt s rodiči, vždy je na 

prvním místě ochrana bezpečí dítěte. Je nezbytné postupovat velmi opatrně a citlivě s 

ohledem na závažnost podezření. 

 

a) FYZICKÉ TÝRÁNÍ 

 

Za fyzické (tělesné) týrání považujeme vědomé tělesné ublížení dítěti anebo nezabránění 

ublížení či utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte – pokud je jasné či 

existuje důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo mu vědomě nebylo zabráněno. 

Tělesné týrání se rozlišuje podle své povahy na aktivní a pasivní. 

 

Příznaky a změny chování při fyzickém týrání  
 

 Poranění nebo popáleniny na kůži dítěte nevysvětlitelného původu, zvláště vyskytují-li 

se opakovaně.  

 Nepravděpodobná zdůvodnění těchto poraněných dítětem, či o ně pečující dospělou 

osobou.  

 Nechuť dítěte o těchto poraněních hovořit.  

 Lysiny, pohmožděniny.  

 Neochota dítěte odhalovat tělo (v teplých dnech), strach ze svlékání (před hodinou 

TV).  

 

b) SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ 

 

Za sexuální zneužívání dětí je považováno jakékoli nepatřičné vystavení dítěte 

sexuálnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoli sexuální dotýkání, styk či 

vykořisťování kýmkoli, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoli, kdo se s dítětem 

dostal do nějakého kontaktu. Pohlavní zneužívání se dělí na dotykové a bez dotykové. 

 

      Příznaky sexuálního zneužívání dětí  
 

 Poranění pohlavních orgánů.  

 Záněty pohlavních orgánů.  

 Předčasné zahájení sexuálního života.  

 Bolesti břicha.  
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 Noční pomočování.  

 Poruchy příjmu potravy.  

 Lítostivost, plačtivost.  

 Smutek, apatie, deprese.  

 Vztek, hněv, agrese.  

 Po vyučování nespěchá domů.  

 

 

m) DOMÁCÍ NÁSILÍ 

 

Domácí násilí řadíme mezi typy rizikového chování, které mohou ohrozit zdravý vývoj žáků a 

mít nepřímé dopady do chování žáků.  Má negativní vliv na harmonický vývoj dětí a 

mladistvých zejména v oblasti emocionální, vztahové, může ohrozit i zdravý tělesný vývoj. 

Domácí násilí je netypickou formou rizikového chování pro školní prostředí, navíc je složité 

ho přesně identifikovat a správně vyhodnotit míru a potřebu podpory z vnějšího prostředí. 

Špatně zvolená forma intervence může mít paradoxně závažné negativní dopady na řešení 

celé situace. Násilí, které se odehrává v rodině, se může projevovat v chování žáka a může být 

jedním z důvodů dalších forem rizikového chování (např. záškoláctví, zneužívání návykových 

látek, sebepoškozování, násilné chování aj.). 

Rodina, v níž se odehrává domácí násilí, představuje rizikové prostředí, které má přímé 

dopady na všechny členy rodinného systému, zejména pak na děti. Negativně ovlivňuje vývoj 

dětí a mladistvých zejména v oblasti psychické, sociální a emocionální a promítá se do 

chování dítěte.  

Domácí násilí představuje obvykle fyzické, psychické, nebo sexuální násilí mezi blízkými 

osobami, k němuž dochází skrytě v soukromí. Je typické, že se intenzita násilného chování 

v průběhu času stupňuje, což snižuje schopnost oběti i agresora toto chování zastavit a 

pracovat na nápravě narušeného vztahu. 

Klíčové charakteristiky domácího násilí: 

 Je opakované.  

 Je neveřejné, probíhá v soukromí domácnosti. 

 Eskaluje. Domácí násilí se stupňuje jak ve svých formách (od urážek a ponižování až 

k fyzickému násilí), tak i ve své hloubce (od první facky až po velice brutální 

napadání, jež může vést k ohrožení na životě). 

 Role oběti a agresora jsou jasně rozdělené, nezaměňují se. 

 Zcela zásadní pro identifikaci násilí je zneužívání moci a kontroly, která v oběti 

vzbuzuje strach. 

 Pachatel bývá násilný většinou jen ke své oběti, nikoli navenek, mívá „dvojí tvář“. 

Okolí se může jevit sympatický. Pouze část pachatelů je agresivní i navenek. 

 Pachatel považuje svoje chování za ospravedlnitelné, má pocit nároku na takové 

chování. 
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 K domácímu násilí dochází v cyklech: znamená to, že se střídají období vzrůstání 

napětí a násilí, období relativního klidu a opětovného narůstání tenze a opětovného 

násilí. 

 Chování oběti je zaměřeno na zajištění přežití (např. minimalizace nebo snižování 

násilí, přebírání odpovědnosti za násilí, ochrana násilníka, setrvávání v násilném 

vztahu). 

Domácí násilí nabývá různých forem, z nichž všechny jsou škodlivé a ohrožují zdravý vývoj 

osobnosti a vzájemné vztahy mezi blízkými osobami.  

Psychické násilí 
Patří sem např.: zastrašování, výhružky; zvýšená kontrola; ponižování a neustále kritizování; 

odpírání spánku, sledování, vyhrožování sebevraždou, zpochybňování hodnoty jedince a jeho 

hodnot i duševního zdraví; vyhrožování a vydírání; nucení k naprosté poslušnosti aj.  

Agresor v rámci psychického násilí mnohdy využívá i další osoby (vyhrožování, že děti 

nebude mít druhá osoba ráda, že jimi opovrhuje; ponižování a urážení např. rodičů; 

vyhrožování násilím vůči dalším blízkým osobám aj.). 

Psychické násilí má silné dopady na sebehodnocení a sebevědomí oběti, která obvykle po 

čase přijme sebeobraz, který jí vnucuje agresor. To velmi snižuje schopnost danou situaci 

řešit a opustit agresora. 

Fyzické násilí 
Jakékoli opakované, násilné projevy mezi blízkými osobami, kdy jedna osoba je vždy obětí, 

druhá agresorem. Fyzické násilí může i nemusí zanechávat viditelné následky. Může vést 

k vážnému ohrožení zdraví i života jedince, vždy negativně ovlivňuje jeho psychiku. 

Sexuální násilí/zneužívání 
Nejčastějšími formami jsou znásilnění, donucení k odmítaným sexuálním praktikám, 

osahávání aj., může mít ale i verbální podobu spočívající ve slovní produkci se sexuálním 

podtextem nebo v nucení ke sledování pornografie apod. Agresor často zneužívá závislého 

postavení oběti. 

Ekonomické zneužívání 
Nejčastěji se projevuje v zamezení přístupu k jakýmkoli prostředkům, v systematickém 

nátlaku např. v nátlaku na přepsání nemovitých statků, nucení k převzetí dluhů aj. 

Sociální násilí/izolace 
Jedná se o formu psychického násilí. Agresor oběť izoluje od její rodiny a přátel, zamezuje jí 

v kontaktu se světem (zákaz vycházek, odejmutí telefonu apod.), izoluje ji od informací o 

vnějším světě a veřejném dění. 

 Dítě může být obětí i svědkem domácího násilí 

Povinnosti a omezení školy 
Včasná identifikace domácího násilí v rodině žáka a studenta může vést k dřívější a 

efektivnější podpoře a intervenci pro děti a jejich rodiny. Škola tedy obvykle nemůže být tím, 

kdo primárně zasahuje do řešení situace v rodině. Učitelé ale musí vědět, jak v takových 

případech postupovat, aby jejich intervence násilí v rodině ještě více nevystupňovala.  

Není úlohou pedagoga, usuzovat na domácí násilí na základě svých pocitů, vyvozovat je 

z chování a projevů dítěte. Pedagog je však povinen jednat v okamžiku, kdy se mu například 

dítě svěří, či pokud zaznamená dlouhodobé nezpochybnitelné známky násilí páchaném na 

dítěti (podvýživa, modřiny aj.), Situaci nemůže řešit pedagog sám, ale vždy s dalšími 

odborníky. Vhodné je obrátit se na nejbližší středisko výchovné péče. 
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Pokud se ukáže, že je dítě obětí domácího násilí, které splňuje skutkovou podstatu trestného 

činu, je zaměstnanec školy povinen tuto skutečnost oznámit Policii ČR a OSPOD. Pokud 

tak neučiní, porušuje § 368 Trestního zákona.  

 

 KONTAKTY A TEL. ČÍSLA 

Neziskové organizace - pro oběti násilí a jejich příbuzné: 
Asociace pracovníků intervenčních center (adresář všech center v celé ČR): www.domaci-

nasili.cz  

DONA linka (nonstop telefonická linka): www.donalinka.cz  

Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz  

ROSA, (centrum pro ženy, oběti domácího násilí): www.rosa-os.cz (specializovaná poradna, 

azylový dům, telefonická krizová pomoc 602 246 102) 

Adresář rodinných poraden: www.amrp.cz  

Adresář občanských poraden: www.obcanskeporadny.cz  

Adresář linek důvěry: www.capld.cz  

Pomoc pro děti: 
Dětské krizové centrum  Praha   www.ditekrize.cz 

Linka bezpečí dětí a mládeže  linkabezpeci.cz tel.:  116 111 

Gaudia (program sociální inkluze pro násilné osoby a osoby mající problém se zvládáním 

agrese): www.gaudia.cz  

Triangl - centrum pro rodinu  -   www.csspraha.cz/triangl  

-individuální terapie a poradenství pro děti, dospívající a dospělé klienty (vztahové, emoční, 

komunikační aj. potíže), adaptační a intervenční programy pro třídy ZŠ, profesní podpora 

pedagogům Dům Tří přání - www.dumtriprani.czazylový dům, pomoc rodinám v přechodné 

krizi, pro děti se syndromem CAN 

Linka bezpečí - 116 111  

Linka bezpečí dětí a mládeže – 800 155 555  

Hasičský záchranný sbor – 150  

Zdravotnická záchranná služba – 155  

Policie České republiky – 158  

Městská policie – 156  

Tísňová linka – 112  

Jednotka specializované péče pro PPP PK VKN (Ke Karlovu 11, Praha 2, tel:224965353)  

Dětská psychiatrická klinika (V úvalu 84/1, Praha 5, tel:224433400)  

Anabell – občanské sdružení ( posta@anabell.cz )  

Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, tel:222580697)  

Linky důvěry  

Síť organizace STOB (redukce váhy – programy pro rodiny)  

Fórum zdravé výživy: www.fzv.cz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domaci-nasili.cz/
http://www.domaci-nasili.cz/
http://www.donalinka.cz/
http://www.bkb.cz/
http://www.rosa-os.cz/
http://www.amrp.cz/
http://www.obcanskeporadny.cz/
http://www.capld.cz/
http://www.ditekrize.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.gaudia.cz/
http://www.dumtriprani.cz/
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Příloha č. 5 
 

Praha, 3. květen 2017  

Č. j. MSMT-7019/2017  

Opatření  

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,  

kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  
 

Čl. 1  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon),  

mění  
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydaný Opatřením ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy č.j. 31504/2004-22 ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opatření 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 27002/2005-22 ze dne 29. srpna 2005, 

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 24653/2006-24 ze dne 30. dubna 

2007, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 15523/2007-22 ze dne 26. 

června 2007, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12586/2009-22 ze dne 

16. prosince 2009, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 20092/2010-2 ze 

dne 20. července 2010, Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 20772/2010-2 

ze dne 20. srpna 2010, Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-

1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012, Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 

MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013, Opatření ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy č.j. MSMT-26522/2013 ze dne 9. července 2013 a Opatření ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT-28603/2016 ze dne 22. února 2016.  

Čl. 2  

1. Na titulní straně Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále „RVP 

ZV“) se mění text „leden 2016“ na „březen 2017“.  

2. V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se mezi očekávané výstupy pro 2. období 

doplňují další výstupy:  

 

„TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti  

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a bezpečnosti“.  

3. V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se v Činnostech ovlivňujících úroveň 

pohybových dovedností v 8. odrážce označené jako „plavání“ nahrazují slova „dopomoci 

tonoucímu“ slovem „bezpečnosti“.  

 

4. V části C, do kapitoly 7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem se ve vzdělávací oblasti 

Člověk a zdraví vkládá nová 4. odrážka včetně poznámky pod čarou č. 21:  

„• Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 

vyučovacích hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. O zařazení 

do ročníků rozhoduje ředitel školy.21  



 

 

 

 

 

 

 

156 

________________________________________________________________________ 21 

Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu jeho 

rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je možné základní plaveckou výuku 

dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v 

rámci povinné školní docházky.“  

Následující poznámky pod čarou se přečíslují.  

Čl. 3  

Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ve znění 

tohoto opatření, je účinný od 1. září 2017.  

Čl. 4  

Školy poskytující základní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, 

nejpozději do 1. září 2017.  

Čl. 5  

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 3. května 2017.  
Kateřina Valachová, v. r. 

 

 

Uvedené změny vstoupily na naší škole v platnost dne 1. 9. 2017. 

Byly projednány na pedagogické radě a Školská rada ZŠ a MŠ Chrášťany s nimi byla 

seznámena 15. 9. 2017. 
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Příloha č. 6 
 

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření 
 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy – 1. období  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
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  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
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  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

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  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
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  
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- 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  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

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  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

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  
 

CIZÍ JAZYK 

Očekávané výstupy – 1. období  

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  
žák 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

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

Očekávané výstupy – 2. období  

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností  

CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  

- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování  

MLUVENÍ 
žák 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
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)  
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 

má-li k dispozici vizuální oporu)  
PSANÍ  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka  
 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE  

Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20  

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100  

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

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

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

umí rozklad čísel v oboru do 20  
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000  

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

M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100  

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách  

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

M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy  

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

- používá kalkulátor  
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY  

Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek  

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20  

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

vpředu, vzadu  

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi  
Očekávané výstupy – 2. období  
žák 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
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žák  

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  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

M-3-3-01p 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-3-3-02p používá pravítko  
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary  

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

M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  

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

- pozná základní tělesa  
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY  

Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na 

matematických postupech  

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM  

Očekávané výstupy – 1. a 2. období  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

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

ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou  
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE  

Očekávané výstupy – 1. a 2. období  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení  
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ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ  

Očekávané výstupy – 1. a 2. období  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu  

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME  

Očekávané výstupy – 1. období  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
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  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

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  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
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  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)  

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých  

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

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

nákupu a vrácené peníze  

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik 

půjčování peněz  



 

 

 

 

 

 

 

162 

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

výdajů  
LIDÉ A ČAS  

Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

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  
žák 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
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  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

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  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

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  
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ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  

Očekávané výstupy – 1. období  
žák  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  
ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a 

pocity; zvládá ošetření drobných poranění  

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

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

zdraví jiných  

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu  

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o 

pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek  

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech  
Očekávané výstupy – 1. období  
žák 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  
žák  

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  
 

 

Tato příloha je podkladem pro učitele, kteří mají ve svých třídách integrované žáky, 

jimž byla na odborných pracovištích diagnostikována potřeba výuky dle Minimální 

doporučené úrovně očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. Učitelé volí 

učivo podle individuálních potřeb každého takového žáka ve své třídě a ročníku 

v rozsahu doporučení odborného pracoviště. S rozsahem učiva jsou seznámeni zákonní 

zástupci žáka a dané odborné pracoviště. 
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