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1. Identifikační údaje 
 

 

1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) 

 

27002/2016 – 22 – upravené vydání 
 
 

 

Škola – dílna tvořivého poznávání 
 

 

„ Je to samozřejmě těžké zapomenout  
na sebe sama a vmyslet se do dětské hlavičky 
co tam je a co tam není.  
Ale komu se podaří otevřít srdce dítěte, 

ten vidí i do dětské hlavičky a dobře ví, čeho je tam třeba.“ 

 

Jeremias Gotthelf 

 

1.2. Předkladatel 

 

Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace, 

Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery 
 

 

Základní údaje o škole 

 

Adresa: Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery 

Ředitelka školy: Mgr. Iva Zahálková 

Telefon: 354 694 680 
E-mail : skolatrisek@seznam.cz 

IČO : 709 78 611  
Identifikátor zařízení: 650 015 371 

IZO: Základní škola – 102 040 770  
Školní družina při ZŠ – 115 100 318  
Školní jídelna – 102 540 942  
Mateřská škola – 107 541 131  
Od 1. 1. 2003 je součástí školy mateřská škola (odloučené pracoviště – Tři Sekery 114, 354 
73 Tři Sekery), pracuje podle samostatného vzdělávacího programu „Krtkova dobrodružství“ 

 

1.3. Zřizovatel školy 
Obec Tři Sekery  
Tři Sekery 82, 354 73 Tři Sekery, tel. 354 694 621 
 
 
 
1.4. Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 
 
 
 
 
 
 

. 
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2. Charakteristika školy 

 

2. 1. „ČLOVĚK A ŠEST BAREV DUHY…“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Žije-li dítě v povzbuzování, naučí se smělosti. 

 

Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti. 

 

Žije-li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat. 

 

Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti. 

 

Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit. 

 

Žije-li dítě v přátelském prostředí, naučí se hledat ve světě lásku. 
 
 
 

 

Ale: 

 

Žije-li dítě v kárání, naučí se odsuzovat. 

 

Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit. 

 

Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti. 

 

Výchova dítěte v naší základní škole směřuje k rozvoji osobnosti, posilování úcty k právům a 

svobodám, posilování úcty k rodičům, kultuře, jazyku, zemi kde žijeme, civilizaci, jiným 

národům, etnikům a náboženstvím. Chceme vést děti k snášenlivosti, úctě k životnímu 

prostředí, připravovat je na zodpovědný a kvalitní život. Základní škola je umístěna v klidné 

části obce, obklopená zelení. Budova je z velké části zrekonstruovaná, třídy jsou moderně 

vybaveny a vymalovány veselými pastelovými barvami. Děti denně využívají sportovním 

nářadím bohatě vybavenou cvičebnu, relaxační místnost a obecní hřiště s novými herními 

prvky. 
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▼ Akceptujeme 
 

ve své práci všestranný rozvoj dítěte, který vychází z upřímných a vlídných vztahů mezi 
učitelkou a dětmi i mezi dětmi samotnými. Na základě pevných kladných vztahů 

uskutečňujeme uspokojování potřeb dětí jak fyzických, tak psychických, které vychází ze 
zákonitostí vývoje dítěte, z konkrétních situací, citových stavů dítěte i zájmů celé skupiny. 

 

▼ Vytváříme 
 

celý soubor společensko-pozitivních vztahů, připravenosti pomáhat druhým, ohleduplnosti, 

trpělivosti a porozumění. Při tom dbáme na to, aby se tyto vlastnosti nevytvářely jenom 

živelně, vzájemným soužitím, ale aby byly systematicky pěstovány a upevňovány. Cílem naší 

snahy je samostatné, spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti, 

vnímat své okolí a komunikovat s ním. Kromě toho se učí prosazovat svůj názor, ale i 

respektovat druhé. 

 

▼ Klademe důraz 
 

na aktivní účast dítěte, která je založena na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním 

učení. Vzdělávání probíhá zpravidla ve skupinách nebo individuálně. Všechny předkládané 
činnosti obsahují herní prvky a prvky kreativity bez zbytečného memorování a nabízení 

hotových poznatků. Zároveň dětem necháváme dostatek času i prostoru pro spontánní hru, 
relaxační a odpočinkové činnosti. 

 

▼ Integrujeme 
 

v běžné třídě základní školy, která má vzhledem k charakteristice školy nižší počet žáků. 

Práce s dětmi probíhá dle individuálních vzdělávacích plánů, které zpracovává většinou třídní 

učitel v těsné spolupráci s učitelkami a dalšími odborníky. Vedle běžných aktivit jim 

poskytujeme řadu speciálně pedagogických činností, které umožňují optimální rozvoj jejich 

osobnosti a dosáhnutí co nejvyšší možné úrovně vzdělání v rámci jejich zdravotního postižení 

či znevýhodnění. Vedeme je k co největší samostatnosti. Ve spolupráci s dětským 

psychologem, klinickým logopedem a speciálním pedagogem je uplatňován důsledně 

individuální přístup.  
 

▼ Vzděláváme 
 

Plně na základě inovovaného RVP-ZV s platností od 1. 9. 2016. Respektujeme všechny hlavní 

cíle. Konkretizace obsahu je uskutečňována prostřednictvím edukačních činností na základě 

prožitků a zkušeností. Je stavěno na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě. Vždy 

vychází z osobní možnosti a potřeby každého dítěte, ze života dětí a prostředí, ve kterém 

vyrůstají. Ve třídách realizujeme nejrůznější projekty s různou časovou dotací. Témata 

jednotlivých projektů jsou v každé třídě plánována postupně dle ŠVP, potřeby a nahodilých 

situací, svým obsahem vedou k naplňování klíčových kompetencí pro mladší školní období. 

Součástí ŠVP je výuka angličtiny od 1. ročníku 
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2.2. Historie školy 

 

Budova školy ve Třech Sekerách byla otevřena v roce 1898. S výjimkou let druhé světové 

války byl její provoz nepřetržitý. V roce 1998 oslavila škola sté výročí svého vzniku, o jejím 

nesporném významu pro rozvoj a dobré jméno obce není pochyb. Organizace školy ve Třech 

Sekerách prošla ve své historii mnoha změnami, posledních více než třicet let se soustřeďuje 

pouze na první stupeň základního školství. Od roku 1972 je součástí areálu školy i mateřská 

škola ve Třech Sekerách. Od1.ledna 2003 jsou oba tyto typy škol sloučeny v jeden právní 

subjekt, jehož součástí jsou i školní jídelna a školní družina při základní škole. 

 

2.3. Úplnost a velikost školy 

 

Základní škola Tři Sekery je tvořena pěti ročníky 1. stupně základní školy, jedná se tedy o 

školu neúplnou. Podle aktuálního počtu žáků je základní škola členěna na dvě nebo tři třídy, 
zpravidla se dvěma spojenými ročníky. Kapacita školy je stanovena pro 50 žáků, v posledních 

letech se skutečný počet žáků základní školy pohybuje mezi 30 až 40 žáky. Jedním ze 
zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Školu navštěvují žáci bydlící přímo v obci Tři Sekery a dalších třech místních částech této 
obce, Krásném, Tachovské Huti a Chodovské Huti. Dojíždí sem i žáci z Mariánských Lázní. 

 

2.4. Vybavení školy 

 

Materiální:  
Škola je nadstandardně vybavena učebnicemi a interaktivní technikou. Při výuce různých 

předmětů je bohatě využíván výukový SW. Pedagogům i dětem je k dispozici odborná 
literatura. Ta je spolu s učebnicemi a výukovým SW průběžně doplňována a rozšiřována. 

Snahou vedení školy je i obnova vybavení školy a školky moderním nábytkem. Prostorové 
uspořádání třídy a pracovního místa respektují nároky na žáka s SPU.  
Prostorové:  
Areál školy je možné rozdělit na dvě propojené části – budovu základní školy se školní 

jídelnou a školní družinou a budovu mateřské školy se cvičebnou. Za budovami se nachází 

zahrada mateřské školy s prolézačkami, pískovištěm a altánkem. Před budovou základní školy 

se rozprostírá hřiště, které je nyní již majetkem obce a bylo nově vybaveno herními prvky. 

Slouží ke hrám a relaxaci žáků i ostatních obyvatel obce. U nově vybudovaného muzea obce 

je pro děti připravován prostor pro relaxaci i možnost výuky. V hlavní budově sídlí vedení 

školy, dále je zde vedle běžných učeben. Umístěna je zde i učebna výpočetní techniky a 

školní družina.  
Škola má svou vlastní kuchyň, která zajišťuje obědy i dopolední svačiny pro žáky základní 
školy a zajišťuje celodenní stravování pro děti mateřské školy. Jídelna je určena pouze 

školákům, dětem z mateřské školy je strava vydávána odděleně v prostorách mateřské školy. 
Školní kuchyně prošla v roce 2015 kompletní rekonstrukcí.  Nyní splňuje nejvyšší nároky na 

stravování žáků a dětí. Zajišťujeme prostory pro poskytování školních poradenských služeb. 

Technické:  
Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních 
a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto 
technikou.  
Pro výuku nejen základů informatiky, ale i dalších předmětů a pro přípravu učitelů je určena 
učebna výpočetní techniky, v níž je k dispozici deset počítačových stanic s připojením  
na internet. Ve sborovně je umístěna kvalitní kopírka, kterou mohou využívat pedagogové. 
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Hygienické a psychosociální:  
Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží konvice s pitnou pramenitou 
vodou ochucenou bylinkami a ovocem, které jsou v průběhu dne doplňovány. Škola je již 
několik let zapojena do projektu „Ovoce do škol“.   
Pro odpočinek je k dispozici relaxační místnost, ve které mohou děti trávit přestávky. 
Využívají zde činnosti sportovní, výtvarné, literární. Samozřejmostí je kvalitní sociální 
zázemí pro žáky i pracovníky školy. Respektujeme hygienu učení. Plně respektujeme zákaz 
kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin v budově a areálu školy. Vytváříme 
přátelské prostředí. Respektujeme přiměřenost vzdělávání věku, hodnotíme v souladu 
s možnostmi a dosaženým pokrokem. Včas informujeme žáky i zákonné zástupce o dění 
uvnitř školy i mimo ní prostřednictvím žákovských knížek, notýsků, deníčků, nástěnek a 
webových stránek školy. 

 

2.5. Personální a organizační podmínky - charakteristika pedagogického sboru 

 

Pedagogický sbor základní školy tvoří ředitelka, tři učitelé a jeden vychovatel školní družiny. 

Část pedagogů pracuje na zkrácený úvazek. Sbor je tvořen především ženami, je založen na 

zkušených pedagozích. Ředitelka školy disponuje požadovanou kvalifikací učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ a MŠ. Současná kvalifikace ostatních učitelů 1. stupně je v souladu požadavky 

zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. V 

družině pracuje rekvalifikovaná vychovatelka. Ve školce splňuje pedagogický sbor plně svoji 

kvalifikaci. Ve škole pracují také asistenti pedagoga, kteří rovněž plní požadovanou 

kvalifikaci. Další prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o 

psychosomatickém vývoji dětí a žáků, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, 

osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i 

práce s výpočetní a komunikační technikou, tělesná výchova, estetická výchova a cizí jazyk. 

Zajišťujeme optimální režim výuky v souladu se vzdělávacími potřebami žáků. Systematicky 

hledáme cesty k řešení problémů, které se bezprostředně týkají jejich výchovy a vzdělávání.  
 

2.6. Charakteristika žáků, podmínky spolupráce školy a zákonných zástupců 

 

Kromě žáků ze Tří Seker tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních spádových obcí. 

Škola má velmi bohaté a pozitivní zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami 

chování, vývojovými poruchami učení i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý 

integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální 

vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Snažíme se zaměřit i na žáky 

ohrožené sociální inkluzí, případně na žáky nadané. Pravidelně zajišťujeme setkávání se 

zákonnými zástupci i veřejností. Třídní schůzky probíhají formou setkání žáka, učitele a 

zákonného zástupce.  

 

2.7. Dlouhodobé projekty 

 

Dlouhodobé projekty  
Škola se zaměřuje na využití finančních prostředků z evropských strukturálních fondů 
zejména z oblasti vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektů MŠMT, MPSV a dalších. 
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Jednodenní projekty (Nabídka je pouze orientační, nikoli závazná) 
 

Drakiáda 
-výroba a pouštění draků 

 

Halloween  
-tradice a zvyky spojené s tímto svátkem 

 

Adventní čas  

po celé období adventu se žáci připravují na oslavu vánočních svátků: 

- příprava na tradiční vánoční vystoupení v kulturním domě 

- zpěv koled u rozsvíceného stromu 

- výroba adventních věnců a drobných dárků 

- Čertí škola, příchod Mikuláše 

- společné předvánoční posezení 

 

Masopustní veselí  
den plný překvapení, her, veselí a kouzel 

 

Velikonoce  

- Velikonoční desetiboj s partnerskou školou  
- zdobení kraslic, výroba velikonočních výrobků, tvořivá dílna 

 

Den Země   
- zaměřeno na environmentální ekologickou výchovu, výprava do okolí obce s pozorováním 
přírody a plněním úkolů s ekologickou tématikou 

 

Den dětí  
- plnění nejrůznějších úkolů   

 

Den s knihou  
-vytváření pozitivního vztahu k četbě a literatuře vůbec 
 

 

2.8. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

Při spolupráci s rodiči se soustředíme především na pozitivní komunikaci všech 
zúčastněných, tj. žák – učitel – rodič, na prohlubování součinnosti školy a rodiny. Čtyřikrát 

ročně jsou poskytovány rodičům informace o prospěchu a chování žáků, o činnosti a plánech 

školy (třídní schůzky, konzultace). Využívání formy třídních schůzek „Setkávání ve třech – 
učitel- žáky- zákonný zástupce“.  Informace mohou rodiče získat i průběžně prostřednictvím 

žákovských knížek nebo na webových stránkách školy, případně osobně či telefonicky dle 
přání rodičů (zák. zástupců). Rodiče se vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a 

výchovy dětí prostřednictvím školské rady nebo osobně.  
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve školské 
radě zastupují školu tři členové zvolení pedagogickými pracovníky školy. 
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Škola velmi úzce spolupracuje se SPC v Mariánských Lázních, PPP Cheb, PPP Karlovy vary, 
Policií ČR, místním svazem dobrovolných hasičů, a s chebským muzeem. Této spolupráce 

využívá zejména pro zkvalitnění výuky a k vytváření a posilování zájmu dětí o získávání 
nových poznatkům vědomostí a dovedností. 

 

2.9. Servisní služby 

 

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

pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je 
zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku 

přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá 
uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně 

vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po 

skončení vyučování. 

 

3. Charakteristika ŠVP 

 

3. 1. Zaměření školy 

 

První stupeň základní školy poskytuje elementární základní vzdělání. Směřuje k naplnění 
kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné 
v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých 

situacích. O konkrétních prostředcích a postupech, jak toho dosahovat, budou hovořit další 
oddíly tohoto dokumentu.  
Škola nemůže být jen o samotné výuce. Mimořádné dny školního roku jsou pravidelně v 

termínovém kalendáři a znamenají nejen oživení školního života, ale i mnohem více. 

Podzimní měsíce jsou ve znamení osobního bezpečí, v prosinci navštíví školu Mikuláš s 

čertem a pozvou děti do Čertí školy. Předvánoční období je vůbec nejnáročnější částí školního 

roku, vrcholí téměř hodinovým vystoupení žáků před veřejností v místním kulturním domě. 

Masopustní únor je naopak plný radovánek, rejů a kouzel. Velikonoční svátky si pak už nikdo 

nedovede představit bez netradičního Vaječného či velikonočního desetiboje či tradičních 

čarodějnic. Květen pak „vytáhne“ děti do přírody a přiměje je zamyslet se nad její ochranou a 

vztahy mezi ní a člověkem. Den dětí dává jedinečnou příležitostí setkat se s pracovníky školy 

v nejrůznějších převlecích. To vše je vedeno snahou ovlivňovat příznivě klima školy, klima 

ve třídách, aby tzv. skryté kurikulum působilo pokud možno v souladu s tím oficiálně 

proklamovaným. 
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Co chceme a kam směřujeme 

 

Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji 
odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci: 

 

Zaměření školy 

 

Škola je zaměřena na: 

•  výuku cizích jazyků od 1. ročníku  
• práci s výpočetní a komunikační technikou od 1. ročníku 
• základy etiky, finanční gramotnosti a mediální výchovy zařazením vyučovacího                      

předmětu „Dovednosti pro život,“ od 4. ročníku  
•  podporu a rozvoj literární a dramatické výchovy, 

•  vztah k dětské knize od 1. ročníku  
• inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky se 

specifickými vzdělávacími potřebami v rámci možnosti integrace 
• kvalitu, funkčnost a estetičnost prostředí ve škole 
• efektivitu vzdělávání a dosahování maxima u každého žáka  

Co škola chce:  
• učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. 

méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením 
na praxi;  

• zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a 
projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, 
sounáležitosti a vzájemnému respektu;  

• vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat 
zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na 
počítačích a jejich využívání;  

• vést žáky ke zdravému životnímu stylu; 

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

• chceme stejnou péči věnovat všem žákům;  
• chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný 

rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou 
zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);  

• nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s 
jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;   

• chceme se zaměřovat i na žáky nadané a talentované, chceme jim vytvořit podmínky 
pro jejich rozvoj. Z metod práce preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, 

projektové vyučování apod. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně 
eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. 

• Zajistit dostatek kompenzačních pomůcek 
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3.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Rozvíjení klíčových kompetencí žáků (výchovné a vzdělávací strategie v OV)  
Cílem tohoto výběru školních strategií je ukázat dobré příklady. Výběr byl proveden podle 
těchto kritérií:  

- Konkrétní postup, jímž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků  
- Sdílený postup (strategie může být uplatňována různými učiteli, u různých žáků, 
 v různých vyučovacích předmětech) 

 

1. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI K UČENÍ  
- umožňujeme žákům zjistit jejich individuální učební styl a pomáháme jim osvojit si 

odpovídající postupy učení - předkládáme žákům konkrétní návody efektivního učení  
- vedeme žáky k poznání zákonitostí učení a k plánování vlastního učení (např. zadáváním 

dlouhodobých prací)  
- upozorňujeme žáky na zajímavé zdroje informací, vedeme je k hledání informačních 

zdrojů, vyžadujeme jejich ověřování (práce s encyklopediemi, zpravodajstvím, internetem 
atd.)  

- motivujeme žáky k zájmu o učení a vzdělání – např. jim nabízíme témata, která se jich 
dotýkají a jsou pro ně známá nebo je zajímají  

- umožňujeme žákům vyzkoušet si rozličné metody a formy práce – např. zadáváme žákům 
práci samostatnou, skupinovou, ve dvojicích, kreativní úkoly apod.  

- umožňujeme žákům hodnotit svou činnost (zpětné vazby, sebereflexe, společné diskuse 
po činnostech)  

- podporujeme samostatnost a tvořivost 

- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře 

- a na internetu 

- snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení  
- vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ (volbu 

povolání atd.), vedeme je k plánování, stanovování kroků a jejich postupnému 
uskutečňování 

 

2. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  
- nabízíme žákům cvičení a úkoly, které vycházejí z reálného života a vedou k 

samostatnému uvažování a řešení problémů  
- vedeme žáky k poznání, že situace a problémy mívají různé varianty řešení a vedeme je k 

objevování různých možností řešení  
- podporujeme tvořivost, originální návrhy řešení 

- vedeme žáky k zamyšlení, jak by se některým problémům dalo předcházet 

 

3. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI KOMUNIKATIVNÍ 
- vybízíme žáky k vyjadřování myšlenek a názorů  
- učíme žáky vyjadřovat se srozumitelně, výstižně a v logickém sledu (např. při ústních 

referátech) a vhodně se prezentovat před celou třídou  
- nabízíme žákům možnost v řízené diskuzi naslouchat promluvám druhých, vhodně  
- na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuze, obhajovat svůj názor a vhodně 

argumentovat  
- budujeme pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, mezi žáky 

navzájem, mezi žáky a dalšími osobami 
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- pomocí zavádění skupinové práce a projektové výuky vedeme žáky ke komunikaci 

- ve skupině 

- vedeme žáky k využívání různých zdrojů informací a jejich kritickému zvážení 

 

4. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
- pomáháme žákům poznat sebe sama, objektivně se hodnotit a pozitivně formovat svou 

osobnost  
- společně s žáky vytváříme pravidla společného života ve třídě, která budou 

vycházet ze vzájemného respektu, a vedeme žáky k jejich dodržování  
- vedeme žáky k vytváření příjemné atmosféry ve třídě  
- oceňujeme žáky za pozitivní projevy chování, snahu a vykonanou práci a vybízíme 

je, aby se oceňovali i mezi sebou navzájem  
- vedeme žáky k taktnímu a nezraňujícímu vyjadřování kritiky 

- umožňujeme žákům pracovat samostatně i ve skupině, zařazujeme kooperativní činnosti  
- při skupinové práci je vedeme k přiměřenému rozdělení dílčích úkolů a rozdělení rolí, 

společnému plánování a závěrečnému hodnocení výsledků i průběhu společné práce  
- obměňujeme skupiny, ve kterých se děti učí 

- učíme žáky přijímat rozličné role při skupinové práci  
- rozvíjíme empatii prostřednictvím hraní rolí, společných diskusí a individuálních 

zamyšlení 

 

5. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI OBČANSKÉ 
- vedeme žáky k uvědomění vlastní zodpovědnosti za sebe, své zdraví a život  

a spoluzodpovědnosti za život ve skupinách, ke kterým patří (k rodině, škole, obci, státu), 
a za životní prostředí  

- seznamujeme žáky s principy fungování společnosti prostřednictvím hry – žáci např. 
předvádějí, jak fungují volby do Poslanecké sněmovny, rozhodují o rozpočtu obce, 
navrhují zákony, pořádají referendum apod.  

- rozvíjíme u žáků chápání nutnosti pravidel ve společnosti (norem a zákonů) a jejich 
dodržování  

- vedeme žáky k aktivnímu zapojování do dění ve škole, obci a celé společnosti  
- vedeme žáky k navštěvování kulturních institucí (muzeí, divadel, historických památek) 
      a k respektování a ochraně našich tradic, kulturního a historického dědictví  
- při ranním kruhu je žákům poskytována možnost, dle svého uvážení projevit své pocity  

a nálady a upozornit na fyzické a psychické násilí, se kterým se setkávají.  
- organizujeme společně celoškolní projektové dny 

- pořádáme akce připomínající lidové tradice (Vánoce, Velikonoce, Masopust) 

- nabízíme vhodné volnočasové aktivity jako prevenci sociálně patologických jevů. 

 

6. STRATEGIE SMĚŘUJÍCÍ KE KOMPETENCI PRACOVNÍ  
- vedeme žáky k plánování vlastní práce, rozdělení rolí při práci ve skupině a hodnocení 

výsledků práce  
- vedeme žáky k sebepoznání a k odpovědnému rozhodování při volbě povolání  
- nabízíme žákům možnost zpracovat některé úkoly pomocí libovolných výtvarných 

technik za použití nejrůznějších materiálů 
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V souladu s výše uvedenými výchovně vzdělávacími strategiemi rozvíjejícími klíčové 
kompetence žáků nabízíme PS ve kterém žák:  
- pracuje samostatně, ve dvojici, menší skupině nebo celé třídě 

- vyjadřuje svůj názor, naslouchá druhým, diskutuje, ptá se, argumentuje 

- prezentuje výsledky své práce před ostatními 

- prostřednictvím modelových situací zaujímá určité role, rozvíjí schopnost empatie  
- přemýšlí o problémech, hledá různé způsoby jejich řešení a přemýšlí o možnostech jejich 

realizace  
- vyhledává informace v různých zdrojích, porovnává je, zpracovává a předává ostatním 

- formuluje vlastní definice, vysvětlení některých pojmů  
- stanovuje společně s ostatními pravidla společného soužití ve třídě a dbá na jejich 

dodržování, přispívá k vytvoření příjemné atmosféry ve třídě  
- poznává sám sebe, přemýšlí o sobě, svém chování, jednání a prožívání, zvažuje své silné i 

slabé stránky a pracuje na formování své osobnosti 

 

Kromě zadávání práce do skupin, dvojic nebo samostatně, nabízíme žákům různé metody: 
myšlenkovou mapu, volné psaní, pětilístek, dramatizaci, zadání výtvarného zpracování úkolu 
apod.  
Prostřednictvím komunitního kruhu můžeme žáky učit vyjadřovat své názory a vyslechnout 
názory druhých, aniž by do nich jakýmkoli způsobem zasahovali (mohou mluvit, jen když na 
ně dojde řada).  
Vedle referátů lze žáky vybídnout k tomu, aby uspořádali besedu s nějakou zajímavou 

osobností (nebo odborníkem) podle probíraného tématu, vytvořili akci (hru, soutěž) pro 
mladší žáky, provedli malý výzkum prostřednictvím anketních otázek, které sami sestaví, a 

poté vyhodnotí získané údaje apod. 

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY - STRATEGIE: 

 

1. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivit 
školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, připraveného pro praktický život  
 
 

3. Otevření školy všem – všem dětem, jejich rodičům a veřejnosti otevření všem: 

 

4. Vytvoření atmosféry pohody pro učitele a žáky  
a) zlepšení vztahů   
b) minimalizace stresových situací 

c) společné vytváření příjemného prostředí 

d) budování partnerských vztahů  
e) vytváření bezpečného, estetického a zdravého prostředí - uplatňování asertivních 

způsobů komunikace  
f) posilování sebeúcty 

g) vytváření a respektování společných pravidel 
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3. Otevření školy všem – všem dětem, jejich rodičům a veřejnosti otevření všem: 

 

4. Vytvoření atmosféry pohody pro učitele a žáky  
h) zlepšení vztahů   
i) minimalizace stresových situací 

j) společné vytváření příjemného prostředí 

k) budování partnerských vztahů  
l) vytváření bezpečného, estetického a zdravého prostředí - uplatňování asertivních 

způsobů komunikace  
m) posilování sebeúcty 

n) vytváření a respektování společných pravidel 

4. Koncipování školy jako vzdělávacího, ale také volnočasového centra se zaměřením 

především na zapojení žáků do zájmových útvarů s důležitým úkolem prevence 

negativních sociálních jevů 

   
a) prevence negativních sociálních jevů  
b) snaha o zpřístupnění školy i v odpoledních hod. - široká a pestrá nabídka zájmových 

útvarů  
c) zajímavý program školní družiny 

  
5. Koncipování školy jako vzdělávacího, ale také volnočasového centra se zaměřením 

především na zapojení žáků do zájmových útvarů s důležitým úkolem prevence 

negativních sociálních jevů 

   
d) prevence negativních sociálních jevů  
e) snaha o zpřístupnění školy i v odpoledních hod. - široká a pestrá nabídka zájmových 

útvarů  
f) zajímavý program školní družiny 

 

  
6. Spolupráce především s místními organizacemi, institucemi a polskými partnery 

vycházející z tradičního postavení školy v obci a polohy  
a) pokračování ve stávající spolupráci a hledání nových možností:  

 
Obecní úřad Tři Sekery, ZŠ Velká Hleďsebe, ZŠ Drmoul, Policie ČR, Hasiči, - spolupráce, 
besedy, projekty, sportovní soutěže, kulturní akce… 
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ROFILACE ŽÁKA  
- přijímat odpovědnost za sebe, za druhé, za životní prostředí, udržovat pořádek, mít svůj systém a životní 

rytmus  
- s rozvahou plní zadané úkoly 

- přijímá kritiku 

- respektuje a užívá zásady slušného chování 

- přijímá roli ve skupině 

- je hospodárný 

- je ohleduplný k životnímu prostředí 

- podílí se na chodu a výzdobě školy 

- je veden k sebehodnocení, zdravému sebevyjádření a sebeprosazení 

- důsledně plnění zadané úkoly 

- vyjádří své názory, vhodně a efektivně 

- komunikovat s ostatními, zvládá pravidla diskuse 

- zvládne základy komunikace v cizím jazyce 

- umí naslouchat 

- přijme kompromis 

- pracuje ve skupině, účastní se projektů 

- prezentuje výsledky své práce 

- vytýčí si jednoduchý, ale smysluplný cíl, přiměřený jeho schopnostem, 

- pracuje se záměrem a vůlí 

- tvořivě přistupuje k dění kolem sebe 

- je ohleduplný a tolerantní k ostatním spolužákům i lidem, národům a jiným kulturám 

- pracuje se svými emocemi a emocemi druhých 

- přiměřeně pomůže druhému v tíživé situaci 

- uplatňuje zásady společenského chování 

- respektuje národnostní odlišnosti 

- pracuje s chybou, učí se zvládat pocit úspěchu i neúspěchu 

- umí si rozvrhnout čas a stanovit priority 

- umí rozdělit a přijmout roli ve skupině 

- vnímá a respektovat práci jiných, uznat lepší pracovní výsledek 

- aktivně rozvíjí a chrání své zdraví 

- vnímá rozdíly mezi fyzickým, psychickým a sociálním zdravím 

- uvědomuje si úskalí užívání návykových látek 

- vytváří bezpečného prostředí 

- využívá široké nabídka zájmových útvarů 

- dodržuje pitný režim 

- poradí si v nových situacích (v kolektivu, během cesty do školy, na výletě…) 

- umí danou situaci vyhodnotit a přiměřeně reaguje 

- zná významná místa, tradice a akce našeho regionu 
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3.3. Klíčové kompetence 
 

 Klíčové kompetence a výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy 
 

Kompetence Žák Učitel 

K učení o vyhledává a vyhodnocuje informace o  vytváří podněty pro aktivitu žáků 

 o  uvádí věci do souvislosti o umožňuje žákům zdokonalování 

 o  operuje s běžně užívanými termíny  v práci s informacemi ze všech druhů 

 o  poznává smysl a cíl učení, má  zdrojů – ústních, tištěných, 

  k němu pozitivní vztah  elektronických, aby je uměli používat 

 o  získává představy o využití  a informace třídit 

  teoretických znalostí v praxi o  zařazuje metody, při nichž docházejí 

 o  motivuje se pro celoživotní učení  k objevům, řešením a závěrům sami 

 o  hodnotí výsledky své práce,  žáci 

  porovnává své výsledky s prací o  s chybou pracuje jako s příležitostí, 

  ostatních a vyvozuje závěry  jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 o  vybírá a využívá pro své učení o  vede žáky k plánování, organizování a 

  vhodné způsoby a metody, plánuje a  vyhodnocování jejich činnosti 

  organizuje vlastní učení o  vede žáky k odpovědnosti a 

 o  učí se zdravému životnímu stylu  samostatnosti 

   o při hodnocení používá pozitivní 

    motivaci 

   o  sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a 

    oceňuje jejich pokrok 

K řešení o rozpozná a pochopí problém o zadává problémové úlohy 

problémů o dovede si najít příslušné informace o  navrhuje žákům různé způsoby řešení 

  k řešení problémů  problémů, diskutuje s nimi o jejich 

 O na základě logického uvažování a  využití 

  svých znalostí a zkušeností řeší o  umožňuje pracovat s materiály a 

  problémy  zdroji, v nichž si mohou žáci ověřit 

 o  nachází shodné, podobné a odlišné  správnost řešení 

  znaky, využívá získané vědomosti a o  vede žáky k plánování úkolů a 

  dovednosti  postupů a k úsilí o co nejlepší 

 o  dokáže si ověřit správnost svého  výsledek 

  řešení problému a je schopen ho o  vede žáky k vyvození praktických 

  obhájit  závěrů 

Komunikativní o využívá komunikační prostředky pro o  vede žáky ke správné volbě 

  účinnou komunikaci s okolím  výrazových prostředků a ke 

 o respektuje základní komunikační  kultivovanému mluvenému i 

  pravidla  písemnému projevu 

 o  čte s porozuměním, rozumí různým o  vede k respektování společně 

  typům textů a záznamů  dohodnutých pravidel 

 o dovede naslouchat promluvám o  vede žáky ke čtení s porozuměním a 

  jiných lidí, porozumí jim a vhodně  na příkladech rozlišuje nejrůznější 

  na ně reaguje  texty a jejich význam 

 o  zapojí se do diskuse, dokáže obhájit o umožňuje oboustrannou komunikaci 
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  svůj názor a vhodně argumentuje  mezi žáky a učitelem a mezi žáky 

 o  přijímá kritiku a je schopen se z ní  navzájem 

  poučit o  chrání společenské a kulturní hodnoty 

Sociální a o získané komunikační dovednosti o  zadává úkoly, při kterých mohou žáci 

personální  využívá k vytváření mezilidských  spolupracovat 
  vztahů o  učí žáky přijímat rozlišné role ve 
 o rozvíjí schopnost spolupracovat,  skupině 

  respektovat práci vlastní i druhých, o  vede žáky k rozvíjení pozitivní 
  střídá roli mluvčího i posluchače a  sebedůvěry a vědomí vlastních 

  zdvořile vystupuje  možností, podporuje jejich 

 o  chová se ohleduplně a s úctou  vyjadřování a respektuje je 

  k vyučujícím a ostatním spolužákům o  jde žákům příkladem, podporuje žáky 

 o  podílí se na vytváření pravidel práce  ve vyjadřování vlastních názorů a 

  v týmu a účinně spolupracuje  naslouchá jim 

 o  přijímá zodpovědnost za svou práci i o  důsledně trvá na dodržování pravidel 

  práci celé skupiny  vzájemného soužití 

 o v případě potřeby poskytne pomoc o požaduje dodržování smluvených 

  nebo o ni požádá  termínů k odevzdání práce 

 o  dodržuje smluvené termíny pro   

  odevzdání práce   

Občanské o váží si sebe i vnitřních hodnot jiných o  vede žáky k úctě k výsledkům jejich i 
  lidí  práce druhých lidí 
 o  chápe základní společenské normy o vyžaduje dodržování pravidel 

  chování a dodržuje je  slušného chování 

 o  pozoruje a citlivě vnímá přírodu, ctí o  pozoruje žáky na fyzické, kulturní a 
  její zákony, uvědomuje si svou  společenské odlišnosti jiných etnik a 

  specifickou lidskou odpovědnost  vede k uznání rovnosti všech lidí 

  pramenící z lidského rozumu o  odmítá útlak a hrubé zacházení a 

 o  ctí národní a kulturní tradice svého  vytváří pozitivní vztahy mezi žáky 

  národa a respektuje národní a o  podporuje žáky ve sledování 

  kulturní tradice jiných národů  aktuálního dění a koriguje informace 

 o  rozhoduje se zodpovědně podle dané  z médií 

  situace, poskytne podle svých   

  možností účinnou pomoc a chová se   

  zodpovědně v krizových situacích i   

  v situacích ohrožujících život a   

  zdraví člověka   

Pracovní o rozvíjí pracovní dovednosti, návyky  vede žáky ke správnému užívání 
  a schopnosti materiálů, techniky a vybavení 
 o  používá bezpečně a účinně  vede žáky k plánování úkolů a 

  materiály, nástroje a vybavení, postupů 

  dodržuje vymezená pravidla  vyžaduje dodržování bezpečnosti a 

 o  využívá znalosti a zkušenosti hygieny při práci 

  získané v jednotlivých vzdělávacích  požaduje dokončování práce 

  oblastech v zájmu vlastního rozvoje v dohodnuté kvalitě a termínech 

 o  respektuje bezpečnost a hygienu při  motivuje žáky k vhodné prezentaci 

  práci vlastních výtvorů 

 o přizpůsobuje pracovní postup   

  pracovním podmínkám   

 o  uvědomuje si dopad při porušení   
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                                   daných pravidel na výsledek práce 
                                      (své, případně celé skupiny)  

 uplatňuje získané vědomosti a 
dovednosti v praxi a orientuje se 
při výběru budoucího povolání 
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Rozvíjení klíčových kompetencí v jednotlivých předmětech 
 

1.stupeň       čj cj m inf prv vl př hv vv tv pč 
 vyhledávání  a třídění x x x x x x x x x  x 

k učení informací                

 operuje s obecnými x x x x x x x x  x x 
 termíny, znaky a symboly            

 pozorování a experimenty   x x x  x  x  x 

 poznává smysl a cíl učení x x x x x x x x x x x 

 posoudí vlastní pokrok  x x x x x x x x x x x 
 kriticky zhodnotí výsledky x x x         

 svého učení                

k řešení 
rozpozná problém   x x x x x x x     
promyslí způsob řešení  x x x x x x x     

problémů 
                 

objevuje varianty řešení 
 

x x x x x x x 
    

      

 volí způsoby řešení  x x x x x x x     

 ověřuje správnost řešení  x x x x x x x     
 vyjadřuje se výstižně, x           

komunikativní souvisle a kultivovaně             

 naslouchá druhým   x x x x x x x x x x x 
 smyslové vnímání využívá x x x x x x x x x x x 
 k zapojení                

 do společnosti               

 komunikuje  s okolním x x  x        

 světem prostřednictvím             

 technologií                

 účinně se zapojuje do x x x x x x x x x x x 
 diskuse                 

sociální 
spolupracuje ve skupině  x x x x x x x x x x x 
ohleduplnost  a úcta k x x x x x x x x x x x 

a personální druhým - dobré mezilidské            
 vztahy                 

 spolupracuje  při řešení x x x x x x x x x x x 
 úkolu                 

 rozvíjí svou sebedůvěru  x x x x x x x x x x x 
 respektuje  přesvědčení     x x  x x  x 

občanské druhých lidí                

 chápe a  řídí se     x x      

 společenskými normami,            

 zákony                 

 cení si tradic a dědictví  x x   x x x x x x x 

 poskytne účinnou pomoc x x x x x x x x x x x 
 zapojuje se do kulturních a x x   x x x x x x x 
 sportovních aktivit              

 chrání životní prostředí  x x   x x x  x x x 

 pečuje o zdraví   x x x x x x x x x x x 

pracovní 

dodržuje pravidla při práci x x x x x x x x x x x 
používá účinné  materiály, x x x x x x x x x x x 

 nástroje                 

 příprava na budoucnost  x x x x x x x x x x x 
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3.4. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých 
vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s 
ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné 
poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná 
opatření realizuje škola a školské zařízení. 
 
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 
stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 
doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). 
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 
poradenského zařízení. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha 
č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
 
3.5. Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 
 

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními máme 

na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. 

Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 

potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog 

tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. 

Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 

27/2016 Sb. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků dané školy. Pro žáky s 

přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plán 

pedagogické podpory a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně 

podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola. 
Na úrovni IVP je možné na doporučení školského poradenského v rámci podpůrných opatření 
upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl 
zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání 
směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. 
K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP využíváme podpůrné opatření IVP. To 
umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se 
žáků s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je 
možné přizpůsobit i výběr učiva. Upravené očekávané výstupy pro žáky s přiznanými 
podpůrnými opatřeními vzdělávané podle RVP ZV jsou na vyšší úrovni, než jsou očekávané 
výstupy stanovené v RVP ZŠS. 
Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího 

stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. Pedagogickým 
pracovníkům je zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 
U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým 
mentálním postižením) dochází v IVP k úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP To 
znamená, že na škole nevyučujeme tyto žáky cizímu jazyku, ale nahrazujeme ho hodinami 
tělesné výchovy, pracovních činností a rozvojem komunikačních a sociálních dovedností.   
Tato úprava lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem a budoucím životním potřebám.  
Opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze 
v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit 
minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV. 
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů 
může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP 
na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence. Ve škole poskytujeme 
dle aktuálních pedagogických kompetencí speciálně pedagogickou podporu formou 1 hodiny 
nepovinného předmětu „Náprava učení“, jehož časovou dotaci čerpáme z disponibilních 
hodin, případě nahrazením vzdělávacího obsahu.  
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Pedagogická intervence je zajišťována v průběhu vyučování vždy konkrétním pedagogem a 
lze k ní využít i případné projekty MŠMT.  
Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zohledňujeme jejich specifika: problémy 

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

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

pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; 

krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; 

nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a 

vnímat souvislosti. 

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

s lehkým mentálním postižením osvědčují posilování kognitivních schopností s využitím 

dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických výukových 

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

školu v rodině, podpora osvojování jazykových a komunikačních dovedností, podpora 

poskytovaná v součinnosti s asistentem pedagoga. 
 

3.6. Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 
 

Pokud již přímá podpora ve výuce nepostačuje, učitel vstupuje do etapy Plánu pedagogické 

podpory (PLPP). V ní se předpokládá komplexnější přístup k řešení problému, 

pravděpodobné zapojení více pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáka. Plán 

pedagogické podpory je dokumentem, který je součástí příloh k vyhlášce č. 27/2016 Sb. 

Plán obsahuje údaje o žákovi, důvod proč je vytvářen, co je plánováno s žákem dělat, stručný 

popis jeho obtíží, stanovení cílů PLPP, dále obsahuje metody výuky, organizaci výuky, 

hodnocení žáka, pomůcky. Obsahuje také podpůrná opatření, která se nevztahují 

bezprostředně k výuce, ale například k situaci v rodině, k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. 

Plán je následně vyhodnocován. Je s ním seznámen žák, zákonný zástupce, třídní učitel, a 

ostatní vyučující.  

Pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování plánu pedagogické podpory, individuálního 

vzdělávacího či výchovného plánu je plně pedagogy využívána publikace „ Metodika pro 

nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými 

zařízeními. Autorkami jsou PhDr. Jana Zapletalová a Jany Mrázkové.  

Tato metodika byla upravena na základě nové legislativy, zejména vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Plán pedagogické podpory a IVP vypracovává třídní učitel. Koordinaci a případné konzultace 

a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními případně dalšími odborníky zajišťuje 

výchovný poradce.  

 

3.7. Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků zabezpečíme (případně umožníme) 

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci 

činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky, budeme respektovat 

všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání těchto žáků  

v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin, 

spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými 

pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky 

mimo oblast školství, spolupráci s ostatními školami 
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Výhodou integrovaného a inkluzivního vzdělávání je: 

• příprava na dospělý život v běžném prostředí 

• kvalitnější vzdělávání v důsledku vyšších nároků v běžném prostředí 

• společné dospívání vrstevníků 

• efektivní využívání zdrojů (speciální pedagogové a další odborníci, speciální pomůcky) 

• rozvoj přátelství dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ostatními vrstevníky 

• snazší přijímání rozdílů 

• práce v týmu (učitelé běžné školy, speciální pedagogové, rodiče, případně asistent) 

• individuální přístup 

• větší zapojení rodičů 

 

Ale pozor, integrace a inkluze neznamená: 

 

· pouhé umístění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy, bez podpory a     

  služeb, které potřebuje, aby mohlo mít úspěch 

 

· vzdání se kvalitních speciálních metod výuky, které žák potřebuje pro vzdělání 

· přehlížení silných stránek, potřeb, preferencí a zájmů jednotlivých žáků se SVP 

 

· integrace a inkluze nefunguje když: 

 

· od učitele očekáváme, že bude žáka se SVP i ostatní žáky třídy učit kvalitně bez potřebné 

metodické a legislativní podpory 

· chceme, aby se všichni žáci učili tytéž věci, ve stejnou dobu a stejným způsobem 

 

3.8. Způsoby hodnocení žáka: 

 

 Klademe důraz především na motivační složku hodnocení, hodnotíme především to, co žák 

zvládl. Zajišťujeme, aby ostatní žáci ve třídě chápali podstatu individuálního přístupu a 

způsobu hodnocení a klasifikace integrovaného žáka. Vzdělávání žáků a zejména vzdělávání 

postižených žáků vyžaduje kromě základního prostoru vymezeného legislativními předpisy 

nenahraditelné pedagogické kvality, porozumění a profesionální zaujetí učitelů. Společně s 

rodiči se snažíme být dobrými pozorovateli a reagovat operativně na žákovy specifické 

potřeby. Snažíme se rozlišovat, kdy má žák tendenci ze svého problému těžit a vyhnout se 

plnění úkolu, případně kdy hodlá zakrýt faktickou neznalost. Hledáme oblast, ve které je žák 

zdatný a umožňujeme mu zažívat ve škole úspěch. V dnešní době je odborníky prosazována 

individuální inkluze (integrace), což znamená začlenění dítěte s handicapem do běžné třídy.  

A právě tuto možnost naše základní škola nabízí. Rozhodujícím faktem pro práci s těmito 

dětmi je odborná psychologická a speciálně pedagogická diagnostika prováděná školním 

poradenským zařízením 

V rámci integrace jsou plně využívány pomůcky pořízené například z projektu „Malotřídní 

škola nově a kvalitně „nebo „Pro Tři Sekery“. Nabízeny jsou také další nadstandardní 

aktivity, ke kterým patří zejména využívání speciálních programů KUMOT a HYPO. 
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3.9. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

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

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

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož 

rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 

činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. 
 

Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 
 

Škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co 

největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí 

v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

Výuka žáků probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně 

různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a 

dále rozvíjet. Škola je využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných 

opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně 

podpory. Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a  

mimořádně nadaných žáků:



předčasný nástup dítěte ke školní docházce;

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

obohacování vzdělávacího obsahu;

zadávání specifických úkolů, projektů 

příprava a účast na soutěžích 

nabídka zájmových aktivit 

 

Pro pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP a  IVP pro žáky mimořádně 

nadané platí stejný podmínky jako pro PLPP a IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 Způsoby hodnocení žáka: 
 
 Klademe důraz především na motivační složku hodnocení, hodnotíme především to, co 

žák zvládl. Zajišťujeme, aby ostatní žáci ve třídě chápali podstatu individuálního přístupu 

a způsobu hodnocení a klasifikace integrovaného žáka. Vzdělávání žáků a zejména 

vzdělávání postižených žáků vyžaduje kromě základního prostoru vymezeného 

legislativními předpisy nenahraditelné pedagogické kvality, porozumění a profesionální 

zaujetí učitelů. Společně s rodiči se snažíme být dobrými pozorovateli a reagovat 

operativně na žákovy specifické potřeby. Snažíme se rozlišovat, kdy má žák tendenci ze 

svého problému těžit a vyhnout se plnění úkolu, případně kdy hodlá zakrýt  
faktickou neznalost. Hledáme oblast, ve které je žák zdatný a umožňujeme mu zažívat  
ve škole úspěch. V dnešní době je odborníky prosazována individuální inkluze (integrace), 

což znamená začlenění dítěte s handicapem do běžné třídy. A právě tuto možnost naše 
základní škola nabízí. Rozhodujícím faktem pro práci s těmito dětmi je odborná 

psychologická a speciálně pedagogická diagnostika prováděná školním poradenským 
zařízením 
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V rámci integrace jsou plně využívány pomůcky pořízené například z projektu „Malotřídní 

škola nově a kvalitně „nebo „Pro Tři Sekery“. Nabízeny jsou také další nadstandardní 

aktivity, ke kterým patří zejména využívání speciálních programů KUMOT a HYPO. 
 

3.10. Průřezová témata 

 

Průřezová témata reprezentují ve školním vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů 
současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání.  

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a 

umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, 
nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do 

jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí 
žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. 

 

Průřezová témata jsou realizována formou integrace do normální 
výuky. 1. Osobnostní a sociální výchova.  
2. Výchova demokratického občana. 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

4. Multikulturní výchova. 

5. Environmentální výchova. 

6. Mediální výchova. 
 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Charakteristika průřezového tématu 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní 

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

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

každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. 

Specifikem Osobnostní a sociální výchovy je to, že se učivem stává sám žák, stává se jím 

konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. 

Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti 

založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; 

cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium 

Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; 

moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se 

promítá mé já v mém chování; můj vztah k sobě samému; moje učení; moje vztahy k druhým 

lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního 

jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování 

osobních cílů a kroků k jejich dosažení 

Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; 

sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; 

dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, 

efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 

Kreativita – cvičení  pro  rozvoj  základních  rysů  kreativity  (pružnosti, nápadů, originality, 

schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v 

mezilidských vztazích 
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Sociální rozvoj- poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti 

vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a 

pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ 

vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální 

skupiny) 

Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč 

lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro 

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

specifické komunikační dovednosti (monologické formy – vstup do tématu „rétorika“); dialog 

(vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích 

(informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, 

vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, 

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

pravda, lež a předstírání komunikaci 

Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v 

situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost 

navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj 

sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, 

podřízení se, vedení, organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních 

dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

Morální rozvoj- řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů 

a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských 

vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci 

Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich 

projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, 

spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává 

protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

- vede k porozumění sobě samému a druhým 

- napomáhá ke zvládání vlastního chování 

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

- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

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

konfliktů) 

- formuje studijní dovednosti 

- podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

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

- vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

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

- přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

- napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů 

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

lehkým mentálním postižením zaměřena především: 

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

- na rozvoj zvládání vlastního chování; 

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

- na uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci; 

- na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci; 

- na uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Charakteristika průřezového tématu 

Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. 

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

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

povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým 

způsobům řešení konfliktů a problémů. Výchova demokratického občana má vybavit žáka 

základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, 

problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má 

žákovi umožnit konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem 

k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a 

odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratických 

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

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

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

životní zkušenosti žáků. 

Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a demokratického 

společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby uplatňování 

demokratických principů a hodnot v každodenním životě  

místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci 

Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti (jeho   

angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod, práva 

a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty 

demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); 

principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a 

spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) 

Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy a demokratické volby 

a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka samosprávy 

státu; společenské organizace a hnutí.  

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie jako 

protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování 

demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam ústavy jako 

základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním 

životě i ve společnosti 
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Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

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

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

- umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 

rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků 

- rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační 

schopnosti a dovednosti 

- prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

- vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

- vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě 

- vychovává k úctě k zákonu 

- rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

- učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

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

odpovědnost 

- rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

- motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

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

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

- vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

- vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

Realizace průřezového tématu Výchova demokratického občana bude v případě žáků s 

lehkým mentálním postižením zaměřena především na utváření: 

- sebeúcty, sebedůvěry a samostatnosti; 

- úcty k zákonu; 

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

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

- ohleduplnosti a ochoty pomáhat slabším; 

- respektu ke kulturním, etnickým a jiným odlišnostem; 

- empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování. 

 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH 

A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Charakteristika průřezového tématu 

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve 

vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a 

jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze 

je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, 

schopných v dospělosti mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. 

Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování národní identity. Otevírá žákům širší 

horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je 

s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. 
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Tematické okruhy průřezového tématu 

Tematické okruhy průřezového tématu podněcují zájem žáků o Evropu a svět a 

zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného prostředí, měnícího se v 

čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svůj život. Prostřednictvím 

tematických okruhů si žáci zpřesňují obraz Evropy, uvědomují si souvislosti řešení běžných 

situací občana s globálními problémy a možnosti utváření své vlastní životní perspektivy v 

evropském a globálním prostoru. 

Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, 

události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; 

život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 

Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; 

mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl života 

v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 

Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie; 

evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich dopad 

na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich přispění 

k řešení problémů dětí a mládeže 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

- rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním 

odlišnostem mezi národy 

- prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na 

vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech 

- prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí

 mezinárodních 

- a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v

 oblasti 

- humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv 

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

nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech 

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

seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru 

- prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a 

kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu 

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

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

zpětného ovlivňování a využívání 

- vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků 

o osobnostní vzory 

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

situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských 

perspektiv 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

- pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 

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

rozšířených o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi 

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

- utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti 

- podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám upevňuje osvojování 

vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost 
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Realizace průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech bude v případě žáků s lehkým mentálním postižením zaměřena 

především: 

- na překonávání stereotypů a předsudků; 

- na kultivaci postojů k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí 

života; 

- na kultivaci postojů ke kulturní rozmanitosti; 

- na utváření pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám; 

- na osvojování vzorců evropského občana; 

- na podporu smyslu pro zodpovědnost 

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika průřezového tématu 

Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat 

se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si 

pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. 

Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění 

odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a 

respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí 

jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu 

seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou 

skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a 

spolupráci. 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují 

aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve společnosti. Výběr a realizace daného 

tematického okruhu, popř. tématu mohou být významně ovlivněny vzájemnou dohodou 

učitelů, dohodou učitelů a žáků, učitelů a zákonných zástupců apod. 

Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk 

jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního 

kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo 

příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v České 

republice a v Evropě 

Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní 

vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 

náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné 

obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); předsudky a vžité 

stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, 

vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální 

normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, 

empatie, schopnost umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení 

žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 

Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich 

vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a 

kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné 

myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody 

vzniku 

Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; 

multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich 

rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních 

skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje 

dorozumění a celoživotního vzdělávání 
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Princip sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění každého jedince za 

odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v 

multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření 

společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

- poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících 

v české a evropské společnosti 

- rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturní 

kontakty k obohacení sebe i druhých 

- učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, 

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

názory i schopnosti druhých 

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

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

- rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, 

náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin 

- rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci 

vzniku xenofobie 

- učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a 

připravenosti nést odpovědnost za své jednání 

- poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, 

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

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

- pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje  tolerance a respektu k 

odlišným 

- sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních 

skupin a uznávat je 

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

sociokulturní zázemí 

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

odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoliv jako zdroj konfliktu 

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

principy života 

- demokratické společnosti 

- vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a 

rasismu 

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

společnosti 

- minoritním skupinám 

 

Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především: 

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

- na utváření hodnotového systému žáků, korekci jejich jednání; 

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

druhých; 

- na utváření tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám; 

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

sociokulturních skupin; 

- na vnímání odlišnosti jako příležitosti k obohacení, nikoliv jako zdroje konfliktu; 
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- na uvědomění si neslučitelnosti rasové (náboženské apod.) intolerance s principy 

života 

- v demokratické společnosti; 

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

rasismu; 

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

společnosti 

- k minoritním skupinám. 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika průřezového tématu 

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka 

a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému 

rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého 

jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a 

prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědecko-

technických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i 

prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy) i možnosti 

různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně 

a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a 

hodnotovou orientaci žáků. 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé 

pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si základních 

podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. 

Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); pole 

(význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich 

okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou 

ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu 

uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální 

význam a význam pro nás); lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a 

vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého 

ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) 

Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské 

aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam 

pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší 

u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace 

v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana 

biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy – 

biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve 

světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, 

využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje 

surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s 

přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní prostředí, 

ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje 

dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava); průmysl a 

životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, 

zpracovávané materiály a jejich působení), odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, 

principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních 

památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; zásada předběžné opatrnosti; změny 
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v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); akce (Den 

životního prostředí OSN, Den Země apod.) 

Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a 

řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany 

životního prostředí v obci – instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl (spotřeba 

věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) ekologický 

problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, 

hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví (rozmanitost 

vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby 

ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný 

společenský vývoj na Zemi, 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

- rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům 

lidských činností na prostředí 

- vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování 

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

prostředí v různých oblastech světa 

- umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní 

odpovědností ve vztazích k prostředí 

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

jednání občana vůči prostředí 

- ukazuje modelové příklady žádoucího i nežádoucího jednání z hledisek životního 

prostředí 

- a udržitelného rozvoje    

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

evropské 

- i mezinárodní úrovni seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti 

- učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů 

- učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a 

zdůvodňovat své názory a stanoviska 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

- přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

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

- vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní 

perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti 

- podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí 

- přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 

- vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí 

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

 

Realizace průřezového tématu Environmentální výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především: 

- na vnímání života jako nejvyšší hodnoty; 

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

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

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

- na podporu angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního 

prostředí; 

- na rozvoj vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu 

dědictví. 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika průřezového tématu 

 

Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a 

dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují 

velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků. Pro uplatnění jednotlivce ve 

společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z 

okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty 

přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na 

chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Mediální 

výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení 

si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich 

historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a 

nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace 

Tematické okruhy produktivních činností 

Tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací 

pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; 

tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; 

technologické možnosti a jejich omezení 

Práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, utváření týmu, význam různých 

věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; 

stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory 

ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce 

Tematické okruhy receptivních činností 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a 

reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a 

společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu 

mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, 

objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, jejich rozlišování a 

jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; 

hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od stereotypů zobrazovaných médii jako 

reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení 

potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a 

nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky 

signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných 

sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) 

Stavba mediálních sdělení – příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, 

zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); 

principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a 

užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady 

stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních 

sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) 

Vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autora v mediovaném 

sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro 

záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a 

kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu 

Fungování a vliv médií ve společnosti – organizace a postavení médií ve společnosti; 

faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby 

financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický život 

a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě 

jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a 
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chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na 

kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií v 

politických změnách 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

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

- umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického 

odstupu od nich 

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

času 

- umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 

- vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů 

(zejména zpravodajských) 

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

demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu) 

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

- vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci 

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

mluveného textu 

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

- přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

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

sdělení 

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

odpovědnosti za jeho naplnění 

- rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o 

menšinách) i jednotlivci 

- napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a 

odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 

 

Realizace průřezového tématu Mediální výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především: 

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

jeho naplnění; 

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

volného času; 

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

demokratické společnosti vůbec, tak v každodenním životě v regionu; 

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

sdělení; 

- na rozvoj citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti 

(zejména o menšinách) i jednotlivci; 

- na rozvoj komunikačních schopností, zejména při veřejném vystupování; 

- na využívání vlastních schopností v týmové práci a dovednosti přizpůsobit se 

potřebám a cílům týmu. 

 

Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Mediální výchova 

pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální 

možnosti žáků
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Průřezová témata v jednotlivých předmětech 

 
 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Osobnostní a sociální výchova (OSV)    
Rozvoj schopností Čj M ČaS Čj M Hv Pč Čj Pč Čj Aj ČaS Aj ČaS Vv ICT 

poznávání Pč Vv Vv    
Sebepoznání a Čj ČaS Tv Čj ČaS Tv Čj ČaS Tv Aj Čj Hv Aj Čj ČaS Tv 

sebepojetí      

Seberegulace a Čj M Tv M ČaS Hv Čj Vv Pč Tv Čj M ČaS Čj ČaS Tv ICT 

sebeorganizace  Tv    

Psychohygiena Čj M ČaS Čj M Hv Tv Čj Čj ČaS Čj ČaS Tv 
 Tv     

Kreativita Čj Hv Čj M Hv Čj M Hv Tv 
Aj Čj ČaS M 
Hv Aj Čj ČaS Hv 

     ICT 
Poznávání lidí Čj ČaS Čj M ČaS Aj Čj ČaS Aj Čj ČaS Pč Aj Čj ČaS 

   Tv Vv  

Mezilidské vztahy Čj ČaS Pč Čj ČaS M Tv Čj ČaS Tv Aj ČaS Pč Tv Aj ČaS Tv 
 Tv     
Komunikace Čj M ČaS Čj ČaS M Aj Čj M Tv Aj Čj ČaS M Tv Aj Čj ČaS ICT 

 Pč Tv Hv Tv    

Kooperace a Tv M Čj Aj Pč Tv 
Aj Čj ČaS M 
Vv Aj Hv Pč Tv 

kompetice      

Řešení problémů a Čj M Pč Čj M Pč Čj M Pč Čj M ČaS Pč M ČaS Hv Tv 
rozhodovací     ICT 

dovednosti      
Hodnoty, postoje, ČaS ČaS ČaS Tv Aj Čj ČaS Čj ČaS ICT 

praktická etika      

Výchova demokratického občana (VDO)    
Občanská 
společnost Vv Pč Tv Pč Tv Čj Vv Čj ČaS Aj 
a škola      
Občan, občanská Čj Čj ČaS Vv Čj ČaS Čj ČaS Pč Čj Pč Vv Tv 

společnost, stát      

Formy participace      

občanů v politickém      

životě      

Principy demokracie    ČaS ČaS 

jako formy vlády a      
způsobu 
rozhodování      

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)  

Evropa a svět nás  ČaS Tv Vv Čj ČaS Pč ČaS Vv Čj ČaS Hv Vv 
zajímá   Vv   

Objevujeme Evropu   Čj  Aj Čj ČaS M Pč 

a svět      

Jsme Evropané   Čj Pč Hv Čj ITC 

Multikulturní výchova (MKV)     

Kulturní diference ČaS ČaS Čj ČaS Aj Čj ČaS Aj Čj ČaS ICT 
Lidské vztahy Vv ČaS Pč Čj ČaS Aj Čj ČaS Aj Čj ČaS 
Etnický původ ČaS ČaS ČaS Čj ČaS Čj Vv 

Multikulturalita  ČaS Čj ČaS Čj ČaS Čj ČaS ICT 
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Princip sociálního  Vv    

smíru a solidarity      

Environmentální výchova 
(ENV)     

Ekosystémy  M ČaS ČaS Vv Čj ČaS Pč Čj ČaS Pč 

Základní podmínky ČaS  Čj ČaS Čj ČaS Čj ČaS ICT 

života      
 
Lidské aktivity a  

 
ČaS M 

 
Čj ČaS 

 
Čj ČaS 

 
Čj ČaS Tv ICT 

problémy životního      

prostředí      

Vztah člověka ČaS ČaS Tv ČaS Pč Čj ČaS Čj ČaS 

k prostředí      

Mediální výchova (MV)     

Kritické čtení a  Čj Tv Aj Čj Aj Čj ČaS ICT 

vnímání mediálního      

sebeorganizace  Tv    
Psychohygiena Čj M ČaS Čj M Hv Tv Čj Čj ČaS Čj ČaS Tv 

 Tv     

Kreativita Čj Hv Čj M Hv Čj M Hv Tv 
Aj Čj ČaS M 
Hv Aj Čj ČaS Hv 

     ICT 
Poznávání lidí Čj ČaS Čj M ČaS Aj Čj ČaS Aj Čj ČaS Pč Aj Čj ČaS 

   Tv Vv  

Mezilidské vztahy Čj ČaS Pč Čj ČaS M Tv Čj ČaS Tv Aj ČaS Pč Tv Aj ČaS Tv 
 Tv     

Komunikace Čj M ČaS Čj ČaS M Aj Čj M Tv Aj Čj ČaS M Tv Aj Čj ČaS ICT 
 Pč Tv Hv Tv    

Kooperace a Tv M Čj Aj Pč Tv 
Aj Čj ČaS M 
Vv Aj Hv Pč Tv 

kompetice      
Řešení problémů a Čj M Pč Čj M Pč Čj M Pč Čj M ČaS Pč M ČaS Hv Tv 
rozhodovací     ICT 

dovednosti      
Hodnoty, postoje, ČaS ČaS ČaS Tv Aj Čj ČaS Čj ČaS ICT 

praktická etika      

Výchova demokratického občana (VDO)    
Občanská 
společnost Vv Pč Tv Pč Tv Čj Vv Čj ČaS Aj 
a škola      
Občan, občanská Čj Čj ČaS Vv Čj ČaS Čj ČaS Pč Čj Pč Vv Tv 

společnost, stát      

Formy participace      

občanů v politickém      

životě      

Principy demokracie    ČaS ČaS 

jako formy vlády a      
způsobu 
rozhodování      

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)  

Evropa a svět nás  ČaS Tv Vv Čj ČaS Pč ČaS Vv Čj ČaS Hv Vv 

zajímá   Vv   

Objevujeme Evropu   Čj  Aj Čj ČaS M Pč 

a svět      
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Jsme Evropané   Čj Pč Hv Čj ITC 

Multikulturní výchova (MKV)     
Kulturní diference ČaS ČaS Čj ČaS Aj Čj ČaS Aj Čj ČaS ICT 
Lidské vztahy Vv ČaS Pč Čj ČaS Aj Čj ČaS Aj Čj ČaS 
Etnický původ ČaS ČaS ČaS Čj ČaS Čj Vv 

Multikulturalita  ČaS Čj ČaS Čj ČaS Čj ČaS ICT 

Princip sociálního  Vv    

smíru a solidarity      
Environmentální výchova 
(ENV)     

Ekosystémy  M ČaS ČaS Vv Čj ČaS Pč Čj ČaS Pč 

Základní podmínky ČaS  Čj ČaS Čj ČaS Čj ČaS ICT 

života      

Lidské aktivity a  ČaS M Čj ČaS Čj ČaS Čj ČaS Tv ICT 

problémy životního      

prostředí      
 
Vztah člověka 

 
ČaS 

 
ČaS Tv 

 
ČaS Pč 

 
Čj ČaS 

 
Čj ČaS 

k prostředí      

Mediální výchova (MV)     

Kritické čtení a  Čj Tv Aj Čj Aj Čj ČaS ICT 

vnímání mediálního      

sdělení      

Interpretace vztahu  ČaS Čj Čj Čj ČaS 

mediálních sdělení a      

reality      

Stavba mediálních   Čj Čj Pč Čj Pč 

sdělení      

Vnímání autora   Čj  Čj ICT 

mediálních sdělení      

Fungování a vliv     ICT 

médií ve společnosti      

Tvorba mediálního    Čj Pč ICT 

sdělení      

Práce v realizačním    Čj ČaS M 

týmu      

sdělení      

Interpretace vztahu  ČaS Čj Čj Čj ČaS 

mediálních sdělení a      

reality      

Stavba mediálních   Čj Čj Pč Čj Pč 

sdělení      

Vnímání autora   Čj  Čj ICT 

mediálních sdělení      

Fungování a vliv     ICT 

médií ve společnosti      

Tvorba mediálního    Čj Pč ICT 

sdělení      

Práce v realizačním    Čj ČaS M 

týmu      
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3.1.  Učební plán 1. stupně  

 

 Počet hodin 

 Ročník   

Oblast Předmět Povinné 

minimum 

1. 2. 3. 4. 5. Celkem Z toho 

disponibilních 

Jazyk  

a jazyková 

komunikace 

 

Český jazyk 

 (ČJ) 

35 9 8 8 7 7 39 6 

Anglický 

jazyk  

(AJ) 

9 1 1 3 3 3 11 0 

Matematika 

 a její 

aplikace 

Matematika 

(MA) 

20 4 5 5 5 5 24 4 

Integrovaný 

předmět 

Dovednosti 

pro život 

(DPŽ) 

1 - - - 1 1 2 1 

Člověk a 

jeho svět 

 

 

 

 

Prvouka 

(PRV) 

12 2 2 3 - - 7 3 

Vlastivěda 

(VL) 

 - - - 2 2 4  

Přírodověda 

(PŘ) 

- - - 2 2 4  

Umění 

 a kultura 

Hudební 

výchova (HV) 

12 1 1 1 1 1 5 0 

Dramatická 

Výchova 

(DV) 

 - - - - - - 

Výtvarná 

výchova (VV) 

 1 1 1 2 2 7 

Člověk 

a zdraví 

Tělesná  

výchova (TV) 

10 2 2 2 2 2 10 0 

Člověk 

 a svět práce 

Pracovní 

činnosti (PČ) 

5 1 1 1 1 1 5 0 

Průřezová 

témata 

  - - - - - 0  

CELKEM  104 21 21 24 26 26 118 14 

Povolené 

maximum 

  22 22 26 26 26 122  

Rozdíl  

k využití 

  1 1 2 0 0 4  

 Náprava učení 

a řeči (NU) 
      1  
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Učební plán 1. stupně  

Minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření 

 

 Počet hodin 

 Ročník   

Oblast Předmět Povinné 

minimum 

1. 2. 3. 4. 5. Celkem Z toho 

disponibilních 

Jazyk  

a jazyková 

komunikace 

 

Český jazyk 

 (ČJ) 

33 8 8 8 7 7 38 5 

Anglický 

jazyk  

(AJ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Matematika 

 a její 

aplikace 

Matematika 

(MA) 

22 4 5 5 5 5 24 2 

Informační   

a  komunik. 

 technologie 

Dovednosti 

pro život 

(DPŽ) 

2 - - - 1 1 2 0 

Člověk a 

jeho svět 

 

 

 

 

Prvouka 

(PRV) 

12 1 1 2 - - 4 0 

Vlastivěda 

(VL) 

 - - - 2 2 4  

Přírodověda 

(PŘ) 

- - - 2 2 4  

Umění 

 a kultura 

Hudební 

výchova (HV) 

10 1 1 1 1 1 5 0 

Dramatická 

Výchova 

(DV) 

 - - - - - - 

Výtvarná 

výchova (VV) 

 1 1 1 1 1 5 

Člověk 

a zdraví 

Tělesná  

výchova (TV) 

15 3 3 3 3 4 16 0 

Člověk 

 a svět práce 

Pracovní 

činnosti (PČ) 

15 3 3 3 3 3 15 0 

Průřezová 

témata 

  - - - - - 0  

CELKEM  109 21 22 23 25 26 117 7 

Povolené 

maximum 

       118 21 22 23 26 26 118  

Rozdíl  

k využití 

  0 0 0 1 0 0  
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3.2. Poznámky k učebnímu plánu 

 

Základem práce školy je práce v jednotlivých předmětech a vyučovacích hodinách jako 
základních organizačních jednotkách školní práce. Velmi podstatnou část proto tvoří učební 

osnovy jednotlivých předmětů.  
Zpracování osnov vychází z rámcového vzdělávacího programu ( RVP ), který kromě 

obecných klíčových kompetencí uvádí charakteristiku vzdělávacích oblastí a oborů i to, čím 

především by měla příslušná vzdělávací oblast přispívat k rozvíjení klíčových kompetencí. 
Dále uvádí v obecnější poloze očekávané výstupy a základní okruhy učiva. 

 

1. Spojování ročníků vychází z potřeb školy a počtu žáků v jednotlivých 
ročnících. Dlouhodobě jsou žáci vyučováni ve dvou třídách označených I. a II.  

2. V případě příznivé finanční situace (příspěvek obce) se vyučují hlavní 
vyučovací předměty – ČJ, MA, PRV v 1. ročníku samostatně. Spojování 
ročníků je pak závislé od počtu žáků v jednotlivých ročnících.  

3. Spojování ročníků při výuce jednotlivých předmětů je ovlivněno efektivním využitím 
úvazků učitelů.  

4. Dramatická výchova - učivo a výstupy jsou plněny v literární výchově. 

5. Názvy předmětů a jejich zkratky jsou uvedeny v tabulce 

6. Náprava učení  - 1 hodina týdně pro žáky s SPU 

7. Zájmové útvary škola nabízí nad rámec činností ŠD podle možností školy a zájmu 

žáků   
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3.3. Učební osnovy 

 

Osnovy jednotlivých předmětů 

 

Osnovy jednotlivých předmětů jsou uvedeny samostatně. 

 

Jazyk a jazyková komunikace 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Jazyka a jazyková komunikace je realizována v povinných 

vyučovacích předmětech – český jazyk a literatura a anglický jazyk. Všechny tyto vyučovací 

předměty mají společné cíle – vybavit žáky dovednostmi, vytvořit jim nástroje vzdělávání pro 

všechny oblasti vzdělávání. Jazykové vzdělání pojímáme jako cestu k rozvoji přesného a 

logického myšlení. Jazyk chápeme především jako prostředek pro sdělování myšlenek a 

pocitů. Je bezprostředně spojen s myšlením, je jedním z prostředků myšlení. Z tohoto pohledu 

k jazyku přistupujeme během vyučování. Chápeme jej v rovině kulturní, sociální a psychické. 

 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty: 
 Český jazyk



 Anglický jazyk

 

Český jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. stupně 

Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a 
literatura stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a 
související očekávané výstupy průřezových témat.  
Český jazyk literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení.  
Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci 
oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších 
oborech.  

Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Tam, kde je to vhodné jsou žáci děleni 
do skupin. Některá témata, jsou realizována formou krátkodobých projektů. Dalším způsobem 

naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na internetu. Důraz 

je kladen na rozvoj komunikačních dovedností.  
1. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:  
Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako 
samostatný předmět v této časové dotaci:  
1. ročník 9 hodin týdně 

2. ročník 8 hodin týdně 

3. ročník 8 hodin týdně 

4. ročník 7 hodin týdně 

5. ročník 7 hodin týdně  

 

Žáci s SPU si osvojují učivo v hodinách Náprava učení 1 hodinu týdně. 
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V rámci předmětu je v 1. ročníku výuka psaní součástí hodinové dotace českého jazyka, v 2. ročníku 
2 hodiny týdně ve 3. ročníku 2 krát ½ hodiny týdně. Ve všech ročnících 1. stupně je součástí 
vyučovacího předmětu dramatická výchova. Dramatická výchova je zařazena  
do hodin literatury (čtení) nebo slohu. Dramatická výchova nemá pevné časové rozvržení, zařazuje 

se do výuky průběžně vzhledem k vyučovanému tématu. Výuka probíhá v kmenových třídách, v 

učebně informatiky s PC. Formou realizace předmětu je i vyučovací hodina, do které mohou být 

zařazeny krátkodobé i dlouhodobé projekty. Předmět je formálně členěn na tři okruhy – jazykovou 

výchovu, slohovou a komunikační výchovu a literární výchovu. Na 1. stupni je ve výuce literatury 

kladen značný důraz na čtení – plynulost, přesnost, výrazný přednes a čtení s porozuměním. 

Klíčové kompetence a výchovné a vzdělávací strategie 

    

Klíčové kompetence – žák   Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

Kompetence k učení    

Operuje s obecně užívanými termíny   Vytváří takové situace, z nichž má žák radost 
a motivuje se pro celoživotní učení   z učení (zajímavé úkoly) 

Snaží se vyjadřovat písemně i slovně   Individuálním přístupem maximalizuje jejich šanci 

k aktuální situaci a učit se komunikovat  na úspěch 

v běžném hovoru   Vede žáka k sebehodnocení 

   Vede k porovnávání výsledků a vyvozování závěrů 

   Při hodnocení používá pozitivní motivaci 

   Učí pracovat s chybou 

Kompetence k řešení problémů    

Logicky myslí a vyvozuje závěry   Zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 
Propojuje mluvený a písemný projev   Pracuje s materiály a zdroji, v nichž je možno 

Zkoumá konflikty vlastního jednání a umí je ověřit správnost řešení 

slovně i písemně vyjádřit   Vede k plánování úkolů a postupů 

   Ukazuje formulace hypotéz a ověřuje pokusem či 

   pozorováním 

   Motivuje úlohami z praktického života 

   Pracuje se všemi zdroji- ústní, tištěné, počítačové 

   a jejich třídění a využití 

   K prezentaci používá projekty 

Kompetence komunikativní    

Respektuje základní komunikační pravidla Vede žáky k poslouchání názoru jiných a 
Srozumitelně a zřetelně vyslovuje   obhajování svého vlastního 

Zvládá s porozuměním písemný i ústní  Pracuje ve skupinkách, pracuje týmově 

projev přiměřený věku   Vede k respektování společně dohodnutých 

Tvoří krátké projevy na základě vlastních pravidel 

prožitků   Realizuje soutěže a vystoupení pro spolužáky 

   Vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci 

   žáků k danému úkolu 

Kompetence sociální a personální    

Rozvíjí schopnost spolupracovat, respektovat Používá skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc 
práci vlastní i druhých   při učení se 

Střídá roli mluvčího i posluchače   Vede k týmové práci a realizaci výsledků 

Zdvořile vystupuje   Zadává takové úkoly, při kterých žáci  

   spolupracují 

   Spolupracuje mezi prvním a druhým stupněm- 

   projekty, společné akce, společné výjezdy 
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 Spolupracuje ve třídě i mezi třídami 
 Vytváří společná pravidla vzájemného soužití 

 Buduje pozitivní školní a třídní klima 

Kompetence občanské  

Připravuje se jako zodpovědná osobnost, Stanovuje společně pravidla chování v kolektivu 
vnímající svá práva i povinnosti Respektuje národnostní rozdíly 

Svobodně se rozhoduje při náročnosti Zapojuje se do kulturního dění školy 

pásemného i mluveného projevu Vede k ochraně zdraví svého i ostatních 

 Vede žáky k třídění odpadu 

 Klade důraz na environmentální výchovu, projekty 

 k ekologii 

 Realizuje ozdravné pobyty 

 Odmítá útlak a hrubé zacházení 

 Aktuálně zapojuje společenské i přírodní dění 

Kompetence pracovní  

Uplatňuje získané vědomosti a dovednosti Vybírá praktické exkurze 
v praxi Vede k sebehodnocení s reálnými možnostmi 

Orientuje se při výběru budoucího povolání Doplňuje volitelnými předměty 

Pracuje s různými komunikačními žánry Nabízí zájmové útvary, podporujeme zájem o 
Formuluje správně jednoduchá sdělení profesní orientaci 

 Společně formuluje cíl úkolu 

 Při úkolech spolupracuje 

 Vybírá správné postupy a na dosaženou úroveň 

 poznání navazujeme praxí 

 Vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě 

 a termínech 

 Respektuje bezpečnost a hygienu při práci 
 

  
Průřezová témata  
OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost 
zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,…  
VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů formování volních a charakterových rysů 
(sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti,…)  
EGS – poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy,…) 

EV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,…  
MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média 
v každodenním životě,  
MKV – evropské soužití 
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UČEBNÍ OSNOVY V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK 
 

    mezipředmětové  

období učivo  výstup vztahy, průřezová poznámka 

    témata   

1. KOMUNIKAČNÍ     

ročník A SLOHOVÁ VÝCHOVA     

 čtení      

 praktické čtení - technika čtení; čte s osobnostní a sociální  

 čtení pozorné, plynulé; znalost porozuměním výchova   

 orientačních prvků v textu; texty přiměřeného    

 věcné čtení, čtení jako zdroj rozsahu    

 informací; klíčová a náročnosti    

 slova      

 naslouchání      

 praktické naslouchání - zdvořilé, porozumí VDO-občanská  

 vyjádření kontaktu s partnerem; písemným nebo společnost a škola  

 věcné naslouchání - pozorné, mluveným    

 soustředěné, aktivní  pokynům    

   přiměřené    

   složitosti    

 mluvený projev      

 základy techniky mluveného pečlivě vyslovuje, dramatická výchova  

 projevu hlasu - výslovnost, opravuje svou    

 vyjadřování závislé na nesprávnou nebo    

 komunikační situaci,  nedbalou    

 komunikační žánry: pozdrav, výslovnost    

 oslovení, omluva; základní     

 komunikační pravidla - zdvořilé     

 vystupování, nonverbální     

 prostředky řeči (mimika, gesta)     

 písemný projev      

 základní hygienické návyky zvládá základní HV - rytmus, tempo,  

 (správné sezení, držení psacího hygienické nádech   

 náčiní, hygiena zraku, zacházení návyky spojené    

 s grafickým materiálem); se psaním - píše    

 technika psaní (úhledný, čitelný správné tvary    

 a přehledný písemný projev, písmen a číslic,    

 formální úprava textu správně spojuje    

   písmena i slabiky    
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 JAZYKOVÁ VÝCHOVA    

 zvuková stránka jazyka    

 sluchové rozlišení hlásek, rozlišuje   

 výslovnost samohlásek, zvukovou podobu   

 souhlásek a souhláskových slova, čtení slova   

 skupin; modulace souvislé řeči na hlásky   

 (tempo, intonace    

 a přízvuk)    

 slovní zásoba a tvoření slov    

 slova a pojmy, význam slov rozšiřuje si slovní   

  zásobu   

 tvarosloví rozlišuje slabiky,   

  hlásky   

 skladba seznamuje se   

  správným   

  pořádkem slov   

  ve větě; rozlišuje   

  článek, nadpis,   

  řádek a odstavec   

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA    

 poslech literárních textů    

 poezie a próza rozliší prózu   

  od poezie   

 tvořivé činnosti s literárním    

 textem    

 přednes vhodných literárních čte a přednáší dramatická výchova  

 textů, volná reprodukce zpaměti   

 přečteného nebo slyšeného textu; ve vhodném   

 prvky dramatizace textu frázování a tempu   

  literární texty   

  přiměřeného věku   

 výtvarný doprovod čteného textu vyjadřuje VV - ilustrace  

  jednoduchou   

  kresbou klíčové   

  prvky čteného   

  textu   

 Základy literární teorie a    

 historie    

 základní literárněvědné pojmy; seznamuje se MDV-fungování a  

 literární druhy a žánry: pohádka, se základními vliv médií ve  

 hádanka, říkanka, báseň; literárními pojmy společnosti  

 spisovatel, kniha, čtenář, básník    

     

     

 práce s dechem, správné tvoření zvládá základy   

 hlasu, držení těla, verbální správného dechu,   

 a neverbální komunikace hlasu, artikulace   

  a správného HV - rytmus, tempo,  

  držení těla nádech  
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 komunikace v běžných životních přijímá pravidla   

 situacích hry   

 inscenační prostředky, postupy dokáže hlasem   

 a přednes a pohybem   

  vyjadřovat   

  základní emoce   

 dramatické umění    

 loutkové divadlo projevuje svůj PT - multikulturní  

  zážitek výchova  

  z dramatického   

  díla   

2. KOMUNIKAČNÍ    

ročník A SLOHOVÁ VÝCHOVA    

 čtení    

 praktické čtení (technika čtení, čte PT -osobnostní  

 čtení pozorné, plynulé), věcné s porozuměním a sociální výchova  

 čtení (čtení jako zdroj informací, texty přiměřeného   

 čtení vyhledávací) rozsahu   

  a náročnosti   

  porozumí   

  písemným nebo   

  mluveným   

  pokynům   

  přiměřené   

  složitosti   

 naslouchání    

 praktické naslouchání (zdvořilé, respektuje VDO-občanská  

 vyjádření kontaktu s partnerem); základní společnost a škola  

 věcné naslouchání (pozorné, komunikační   

 soustředěné, aktivní - pravidla   

 zaznamenat slyšené, reagovat v rozhovoru   

 otázkami)    
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 mluvený projev    

 základy techniky mluveného pečlivě vyslovuje, dramatická  

 projevu (dýchání, výslovnost), opravuje svou výchova, VV -  

 vyjadřování závislé nesprávnou nebo ilustrace k textu  

 na komunikační situaci; nedbalou   

 komunikační žánry pozdrav, výslovnost   

 oslovení, omluva, prosba, vzkaz; v krátkých   

 základní komunikační pravidla mluvených   

 (oslovení, zdvořilé vystupování), projevech správně   

 nonverbální prostředky řeči dýchá   

 (mimika, gesta) volí vhodné   

  verbální i   

  nonverbální   

  prostředky řeči   

  v běžných   

  školních i   

  mimoškolních   

  situacích   

  na základě   

  vlastních zážitků   

  vytvoří krátký   

  mluvený projev   

  seřadí ilustrace   

  podle dějové   

  posloupnosti   

  a vypráví podle   

  nich jednoduchý   

  příběh   

 písemný projev    

 základní hygienické návyky zvládá základní   

 (správné sezení, držení psacího hygienické   

 náčiní, hygiena zraku, zacházení návyky spojené se   

 s grafickým materiálem); psaním   

 technika psaní (úhledný, čitelný píše správné tvary   

 a přehledný písemný projev, písmen a číslic,   

 formální úprava textu); žánry správně spojuje   

 písemného projevu: adresa, písmena   

 blahopřání, pozdrav z prázdnin, a slabiky;   

 vzkaz kontroluje vlastní   

  písemný projev PV  
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 JAZYKOVÁ VÝCHOVA    

 zvuková stránka jazyka    

 sluchové rozlišení hlásek, rozlišuje   

 výslovnost samohlásek, zvukovou   

 souhlásek a souhláskových a grafickou   

 skupin podobu slova,   

  čtení slova na   

  hlásky, odlišuje   

  dlouhé a krátké   

  samohlásky HV - rytmus  

 slovní zásoba a tvoření slov    

 slova a pojmy, význam slov, porovnává   

 antonyma, synonyma významy slov,   

  zvláště slova   

  opačného   

  a podobného   

  významu, slova   

  významem   

  souřadná,   

  nadřazená   

  a podřazená   

 tvarosloví    

 slovní druhy - podstatná jména, porovnává a třídí VDO-občanská  

 slovesa, předložky, spojky slova podle společnost a škola  

  zobecněného   

  významu - děj,   

  osoba, zvíře, věc   

 skladba    

 věta jednoduchá rozliší v textu dramatická výchova  

  druhy vět podle   

  postoje mluvčího   

  a k jejich   

  vytvoření zvolí   

  vhodné jazykové   

  i zvukové   

  prostředky   
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 pravopis     

 lexikální odůvodní a napíše práce na PC  

  správně i/y po   

  tvrdých    

  a měkkých   

  souhláskách, dě,   

  tě ně, ú/ů, bě, pě,   

  vě mě - mimo   

  morfologický šev,   

  velká písmena   

  na začátku věty   

  a v typických   

  případech   

  vlastních jmen   

  osob a místních   

  pojmenování   

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA     

 poslech literárních textů     

 pohádka a její rysy odliší pohádku   

  od ostatních   

  vyprávění   

 tvořivé činnosti s literárním     

 textem     

 přednes vhodných literárních čte a přednáší   

 textů, volná reprodukce zpaměti    VV, PČ  

 přečteného nebo slyšeného textu, ve vhodném   

 dramatizace, vlastní výtvarný frázování a tempu   

 doprovod literární texty   

  přiměřené věku;   

  pracuje tvořivě   

  s literárním   

  textem podle   

  pokynů učitele   

  a podle svých   

  schopností   

 základy literární teorie     

 a historie     

 základní literárněvědné pojmy; užívá základní   

 literární druhy a žánry: pohádka, literární pojmy   

 hádanka, říkanka, báseň;     

 spisovatel, ilustrátor kniha,     

 

čtenář, básník, divadlo, herec, 

režisér     
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 práce s dechem, správné tvoření  zvládá základy HV - rytmus,  

 hlasu, držení těla, verbální správného dechu, 
tempo, nádech, TV 
  

 a neverbální komunikace hlasu, artikulace   

  a správného   

  držení těla;   

  dokáže hlasem a   

  pohybem   

  vyjadřovat   

  základní emoce   

 komunikace v běžných životních rozlišuje   

 situacích na základě   

  vlastních   

  zkušeností náladu,   

  povahu aj.   

  z melodie hlasu   

 inscenační prostředky, postupy dokáže hlasem   

 a přednes a pohybem   

  vyjadřovat   

  základní emoce   

 dramatické umění    

 divadelní, filmová, televizní, orientuje se MDV-fungování a  

 rozhlasová a multimediální v současné vliv médií ve  

 tvorba umělecké tvorbě společnosti  

 základní divadelní druhy - dokáže hlasem OSV  

 loutkové, pohybové a taneční a pohybem   

 divadlo vyjadřovat   

  základní emoce   

  a rozpoznávat je   

  v chování   

  druhých   

3.ročník KOMUNIKAČNÍ    

 A SLOHOVÁ VÝCHOVA    

 čtení    

 praktické čtení (technika čtení, plynule čte OSV  

 čtení pozorné, plynulé, znalost s porozuměním   

 orientačních prvků v textu); texty přiměřeného   

 věcné čtení (čtení jako zdroj rozsahu   

 informací, čtení vyhledávací, a náročnosti,   

 klíčová slova) porozumí   

  písemným nebo   

  mluveným   

  pokynům   

  přiměřeně   

  složitým   
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 naslouchání    

 praktické naslouchání (zdvořilé, respektuje VDO-občanská  

 vyjádření kontaktu s partnerem); základní společnost a škola  

 věcné naslouchání (pozorné, komunikační   

 soustředěné, aktivní – pravidla   

 zaznamenat slyšené, reagovat v rozhovoru   

 otázkami)    

 mluvený projev    

 základy techniky mluveného pečlivě vyslovuje,   

 projevu opravuje svou   

  nesprávnou nebo   

  nedbalou   

  výslovnost   

 vyjadřování    

 závislé na komunikační situaci; volí vhodné dramatická výchova  

 komunikační žánry: pozdrav, verbální i   

 oslovení, omluva, prosba, vzkaz, nonverbální   

 zpráva, oznámení, vypravování, prostředky řeči   

 dialog na základě obrazového v běžných   

 materiálu; základní komunikační školních i   

 pravidla (oslovení, zahájení mimoškolních   

 a ukončení dialogu, střídání rolí situacích na   

 mluvčího a posluchače, zdvořilé základě vlastních   

 vystupování), mimojazykové zážitků tvoří   

 prostředky řeči (mimika, gesta) krátký mluvený   

  projev   

 písemný projev    

 upevňování základních píše správné tvary Ma,  

 hygienických návyků písmen a číslic,   

  správně spojuje   

  písmena i slabiky;   

  kontroluje vlastní   

  písemný projev   

 technika psaní    

 (úhledný, čitelný a přehledný píše věcně i VV  

 písemný projev, formální úprava formálně správně   

 textu); žánry písemného projevu: jednoduchá   

 adresa, blahopřání, pozdrav sdělení; seřadí   

 z prázdnin, omluvenka; zpráva, ilustrace podle   

 oznámení, pozvánka, vzkaz, dějové   

 inzerát, dopis, popis; jednoduché posloupnosti   

 tiskopisy (přihláška, dotazník), a vypráví podle   

 vypravování nich jednoduchý   

  příběh   
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 JAZYKOVÁ VÝCHOVA    

 zvuková stránka jazyka    

 párové souhlásky rozlišuje párové   

  souhlásky,   

  odůvodní správný   

  pravopis při jejich   

  psaní   

 modulace souvislé řeči (tempo, rozlišuje   

 intonace, přízvuk) zvukovou   

  a grafickou   

  podobu slova   

 slovní zásoba a tvoření slov    

 slova a pojmy porovnává a třídí VDO-občanská  

  slova podle společnost a škola  

  zobecněného   

  významu – děj,   

  věc, okolnost,   

  vlastnost   

 význam slov, slova jednoznačná porovnává   

 a mnohoznačná, antonyma, významy slov,   

 synonyma; stavba slova (kořen, zvláště slova   

 část předponová a příponová, opačného   

 koncovka) významu a slova   

  významem   

  souřadná,   

  nadřazená   

  a podřazená,   

  vyhledá v textu   

  slova příbuzná   

 tvarosloví    

 slovní druhy (u zájmen pouze rozlišuje ohebné 
práce na PC výukové 
programy  

 osobní zájmena); tvary slov slovní druhy   

  v základním   

  tvaru; užívá v   

  mluveném   

  projevu správné   

  gramatické tvary   

  podstatných jmen,   

  přídavných jmen   

  a sloves   

 skladba    

 věta jednoduchá a souvětí spojuje věty   

  do jednodušších   

  souvětí vhodnými   

  spojkami a jinými   

  spojovacími   

  výrazy   
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 pravopis    

 psaní i/y po obojetných odůvodňuje a píše 
práce na PC – výukové 
programy  

 souhláskách v kořeni slova - správně: i/y   

 vyjmenovaná slova; psaní po tvrdých   

 velkých písmen u vlastních jmen a měkkých   

 osob, zvířat, věcí a místních souhláskách i po   

 pojmenování obojetných   

  souhláskách ve   

  vyjmenovaných   

  slovech; dě, tě,   

  ně, ú/ů, bě, pě, vě,   

  mě - mimo   

  morfologický šev;   

  velká písmena   

  v typických   

  případech   

  vlastních jmen   

  osob, zvířat   

  a místních   

  pojmenování   

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA    

 poslech literárních textů    

 porozumění obsahu čteného umí soustředěně PT – MKV, VDO  

 textu naslouchat   

  čtenému textu   

     

 zážitkové čtení a naslouchání    

 přednes textu vyjadřuje své   

  pocity z   

  přečteného textu   

 vlastní výtvarný doprovod dokáže vyjádřit VV  

  kresbou zkratku   

  přečteného textu   

 tvořivé činnosti s literárním    

 textem    

 přednes vhodných literárních čte a přednáší 
dramatická výchova, 
VV  

 textů, volná reprodukce zpaměti   

 přečteného nebo slyšeného textu, ve vhodném   

 dramatizace, vlastní výtvarný frázování a tempu   

 doprovod literární texty   

  přiměřené věku   
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 základy literární historie    
 a teorie    

 literární druhy a žánry: užívá   

 rozpočitadlo, hádanka, říkanka, s porozuměním   

 báseň, pohádka, bajka, povídka; základní literární   

 spisovatel, básník, kniha, čtenář; pojmy a pracuje   

 divadelní představení, herec, tvořivě   

 režisér; verš, rým, přirovnání s literárním   

  textem podle   

  pokynů učitele   

  a podle svých   

  schopností   

 rozšiřující učivo    

 základní skladební dvojice rozezná podmět   

  a přísudek ve větě   

     

     

 práce s dechem, správné tvoření zvládá základy Hv - tempo, nádech,  

 hlasu, držení těla, verbální správného dechu, melodie, TV  

 a neverbální komunikace hlasu, artikulace   

  a správného   

  držení těla;   

  dokáže hlasem   

  a pohybem   

  vyjadřovat   

  základní emoce   

 komunikace v běžných životních rozlišuje   

 situacích na základě   

  vlastních   

  zkušeností náladu,   

  povahu aj. OSV  

  z melodie hlasu   

 Komunikace v herních situacích zkoumá témata   

 a v situacích skupinové a konflikty   

 inscenační tvorby na základě   

  vlastního jednání   
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proces dramatické tvorby   

náměty a témata v dramatických reflektuje svůj mediální výchova 
situacích – jejich nalézání zážitek  

a vyjadřování z dramatického  

 díla; rozlišuje  

 na základě  

 vlastních  

 zkušeností  

 základní divadelní  

 druhy  

dramatická situace, příběh - vstupuje  

řazení situací v časové do jednoduchých  

následnosti rolí a přirozeně  

 v nich jedná  

přednes sleduje prezentace  
 ostatních   

 dramatické umění    

 divadelní, filmová, televizní, orientuje se MDV-fungování  

 rozhlasová a multimediální v současné a vliv médií ve  

 tvorba umělecké tvorbě společnosti  

 základní divadelní druhy - dokáže hlasem HV, TV  

 loutkové, pohybové a taneční a pohybem   

 divadlo vyjadřovat   

  základní emoce   

  a rozpoznávat je   

  v chování   

  druhých   

4. KOMUNIKAČNÍ    

ročník A SLOHOVÁ VÝCHOVA    

 čtení    
 praktické čtení (technika čtení, čte VV -ilustrace čtenářský 

 čtení pozorné, plynulé, znalost s porozuměním  deník 

 orientačních prvků v textu) přiměřeně   

  náročné texty   

  potichu i nahlas   

 věcné čtení - čtení vyhledávací, rozliší podstatné VDO-občanská  

 klíčová slova a okrajové společnost a škola  

  informace v textu   

  vhodném pro   

  daný věk   

 čtení jako zdroj informací podstatné   

  informace   

  zaznamená,   

  posoudí úplnost či   

  neúplnost   

  jednoduchého   

  sdělení   
 
 

. 



56 
 

 naslouchání    

 zaznamenat slyšené - pozorné rozliší podstatné PT – osobnostní  

 a soustředěné naslouchání, a okrajové a sociální  

 reagovat otázkami informace v textu   

  vhodném pro   

  daný věk,   

  podstatné   

  informace   

  zaznamená,   

  posoudí úplnost   

  či neúplnost   

  jednoduchého   

  sdělení   

 mluvený projev    

 střídání rolí mluvčího reprodukuje MKV - kulturní  

 a posluchače; zdvořilé přiměřeně složité diference, lidské  

 vystupování, mimojazykové sdělení a vztahy  

 prostředky řeči (mimika, gesta); zapamatuje si   

 komunikační žánry: omluva, podstatná fakta;   

 prosba, zpráva, oznámení, vede správně   

 vypravování dialog,   

  telefonický   

  rozhovor, umí   

  zanechat vzkaz   

  na záznamníku   

 vyjadřování závislé zvolí náležitou Hv- tempo,nádech  

 na komunikační situaci intonaci, přízvuk,   

  pauzy a tempo   

  podle svého   

  komunikačního   

  záměru   

 spisovný jazyk rozlišuje MDV-fungování  

  spisovnou a vliv médií ve  

  a nespisovnou společnosti  

  výslovnost   

  a vhodně ji   

  využívá podle   

  komunikační   

  situace   
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 písemný projev    

 žánry písemného projevu: píše správně po Vl -orientace  

 blahopřání, omluvenka, zpráva, stránce obsahové i   

 oznámení, dopis, popis, formální   

 vypravování jednoduché   

  komunikační   

  žánry   
 formální úprava textu sestaví osnovu dramatická výchova  

  vyprávění a na   

  jejím základě   

  sestaví krátký   

  projev s   

  dodržením časové   

  posloupnosti   

 JAZYKOVÁ VÝCHOVA    

 zvuková stránka jazyka    

 sluchové rozlišení hlásek, průběžné   

 výslovnost samohlásek, osvojování jazyka   

 souhlásek a souhláskových jako nástroje   

 skupin dorozumívání,   

  vytváření vztahu   

  k jazyku   

 tvarosloví    

 význam slova; slova porovnává   

 jednoznačná a mnohoznačná, významy slov   

 synonyma, antonyma    

 příbuzná slova vyhledává v textu   

  slova příbuzná   

 stavba slova - kořen, část rozliší základní   

 předponová a příponová, části slova, slovo   

 koncovka základové   

  a odvozené   

 slovní druhy určuje slovní   

  druhy   

  plnovýznamových   

  slov a využívá je   

  v gramaticky   

  správných tvarech   

  ve svém projevu   

 slovesné tvary - určité, neurčité dokáže rozpoznat   

  určité a neurčité   

  tvary sloves   

 mluvnické kategorie sloves - dokáže určit   

 osoba, číslo, čas mluvnické   

  kategorie u sloves   
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 Skladba vyhledá základní   
  skladební dvojici   

  a v neúplné    

  základní    

  skladební dvojici   

  označí základ   

  věty     

 věta jednoduchá a souvětí odlišuje větu   

  jednoduchou   

  a souvětí, vhodně   

  změní větu    

  jednoduchou   

  v souvětí    

 spojovací výrazy užívá vhodných   

  spojovacích    

  výrazů, podle   

  potřeby projevu je   

  obměňuje    

 pravopis      

 psaní i/y po obojetných píše správně i/y 
práce na PC – výukové 
progamy,  

 souhláskách (mimo koncovku); po obojetných   

 vyjmenovaná slova a slova souhláskách    

 příbuzná se slovy      

 vyjmenovanými      

 vzory podstatných jmen píše správně i/y v   

  koncovkách    

  ohebných slov   

 shoda podmětu s přísudkem seznámí se   

  shodou podmětu   

  s přísudkem    

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA      

 poslech literárních textů      

 čtení vlastních knih a učebních vyjádří své dojmy PT   -   osobnostní   a  

 textů z četby a sociální  

  zaznamená je   

 porozumění obsahu čteného volně reprodukuje dramatická výchova  

 textu text podle svých   

  schopností    

 orientace v textu při jednoduchém   

  rozboru    

  literárního textu   

  používá    

  elementární    

  literární pojmy   
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 zážitkové čtení    

 přednes textu rozliší různé typy   

  uměleckých   

  a neuměleckých   

  textů   

 dramatizace vyjádří své názory   

  a pocity   

 vlastní výtvarný doprovod dokáže vyjádřit   

  kresbou zkratku   

  přečteného textu VV -ilustrace  

 tvořivé činnosti s literárním    

 textem    

 přednes vhodných literárních předčítá a recituje   

 textů  dramatická výchova  

 dramatizace vyjádří své názory PT – MKV, VDO  
  a pocity   
    

     

 vlastní výtvarný doprovod dokáže vyjádřit   

  kresbou zkratku VV  

  přečteného textu   

 základy literární teorie    

 a historie    

 základní literárněvědné pojmy při jednoduchém   

  rozboru   

  literárních textů   

  používá   

  elementární   

  literární pojmy   

 literární druhy a žánry: pohádka, rozezná některé   

 hádanka, říkanka, báseň; literární druhy   

 spisovatel, kniha, čtenář, básník; a žánry   

 verš, rým, přirovnání; bajka, báseň - rým, verš,   

 povídka sloka   

     

     

 práce s dechem, správné tvoření zvládá základy   

 hlasu, držení těla, verbální správného dechu,   

 a neverbální komunikace hlasu, artikulace   

  a správného   

  držení těla;   

  dokáže hlasem   

  a pohybem   

  vyjadřovat TV, HV -  

  základní emoce nádech, tempo  

     
 

. 
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 herní dovednosti – vstup do role, dokáže vstoupit   
 jevištní postava do role a v herní   

  situaci přirozeně   

  přesvědčivě   

  jednat    

 Komunikace v herních situacích zkoumá témata   

 a v situacích skupinové a konflikty   

 inscenační tvorby na základě   

  vlastního jednání   

 proces dramatické tvorby     

 náměty a témata v dramatických reflektuje svůj   

 situacích – jejich nalézání a zážitek    

 vyjadřování z dramatického   

  díla; rozlišuje na   

  základě vlastních   

  zkušeností   

  základní divadelní   

  druhy    

 dramatická situace, příběh - Vstupuje    

 řazení situací v časové do jednoduchých   

 následnosti rolí a přirozeně   

  v nich jedná   

 typová postava - směřování k její vstupuje do   

 hlubší charakteristice, činoherní jednoduchých rolí   

 i loutkářské prostředky a přirozeně   

  v nich jedná   

 přednes sleduje prezentace -práce v realizačním  

  ostatních  týmu  
      

 dramatické umění     

 divadelní, filmová, televizní, orientuje se   

 rozhlasová a multimediální v současné   

 tvorba umělecké tvorbě   

 základní stavební prvky dramatu rozpoznává   

 - situace, postava, konflikt témata a konflikty   

  v situacích   

  a v příbězích,   

  nahlíží na ně   

  z pozic různých   

  postav    

 základní divadelní druhy - reflektuje   

 činohra, zpěvohra, loutkové, s pomocí učitele   

 pohybové a taneční divadlo svůj zážitek   

  z dramatického   

  díla (divadelního,   

  filmového,   

  televizního,   

  rozhlasového)   
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5. KOMUNIKAČNÍ    

ročník A SLOHOVÁ VÝCHOVA    

 čtení    

 praktické čtení (technika čtení, čte   

 čtení pozorné, plynulé, znalost s porozuměním   

 orientačních prvků v textu) přiměřeně   

  náročné texty   

  potichu i nahlas   

 věcné čtení (čtení jako zdroj rozliší podstatné VDO-občanská  

 informací, čtení vyhledávací, a okrajové společnost a škola  

 klíčová slova) informace v textu   

  vhodném pro   

  daný věk,   

  podstatné   

  informace   

  zaznamená   

 naslouchání    
     

 praktické naslouchání (zdvořilé, posoudí úplnost či PT - osobnostní  

 vyjádření kontaktu s partnerem); neúplnost a sociální  

 věcné naslouchání (pozorné, jednoduchého   

 soustředěné, aktivní - sdělení   

 zaznamenat slyšené, reagovat    

 otázkami)    

 mluvený projev    

 základy techniky mluveného reprodukuje MKV - kulturní  

 projevu (dýchání, tvoření hlasu, obsah přiměřeně diference, lidské  

 výslovnost), komunikační žánry: složitého sdělení vztahy  

 pozdrav, oslovení, omluva, a zapamatuje si   

 prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, z něj podstatná   

 dialog na základě obrazového fakta,   

 materiálu; rozlišuje   

  spisovnou   

  a nespisovnou   

  výslovnost   

 základní komunikační pravidla vede správně MDV-fungování  

 (oslovení, zahájení a ukončení dialog, a vliv médií  

 dialogu, střídání rolí mluvčího telefonický ve společnosti  

 a posluchače, zdvořilé rozhovor, zanechá   

 vystupování), nonverbální vzkaz   

 prostředky řeči (mimika, gesta) na záznamníku   

  rozpozná   

  manipulativní   

  komunikaci   

  v masmédiích,   

  zejména   

  v reklamě   
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 vyjadřování závislé zvolí náležitou   
 na komunikační situaci intonaci, přízvuk,   

  pauzy a tempo   

  podle svého   

  komunikačního   

  záměru; vyjadřuje   

  se podle   

  komunikační   

  situace   

 písemný projev    
     

 formální úprava textu píše správně po   

  stránce obsahové   

  i formální   

  jednoduché   

  komunikační   

  žánry   
 technika psaní - úhledné, čitelné sestaví osnovu VV - ilustrace, Vl -  

 a přehledné písemné žánry vyprávění orientace,  

 písemného projevu: adresa, a na jejím základě   

 blahopřání, pozdrav z prázdnin, vytvoří krátký   

 omluvenka, zpráva, oznámení, mluvený nebo   

 pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, písemný projev   

 popis, postup činnosti; s dodržením   

 jednoduché projev a formální časové   

 úprava textu; tiskopisy- posloupnosti   

 přihláška a dotazník    

 JAZYKOVÁ VÝCHOVA    

 zvuková stránka jazyka    

 sluchové rozlišení průběžné   

 Hlásek, souhlásek a hláskových osvojování jazyka   

 skupin, modulace souvislé řeči - jako nástroje   

 tempo, intonace a přízvuk dorozumívání,   

  vytváření vztahu   

  k jazyku   

 slovní zásoba a tvoření slov rozliší základní   

  části slova, slovo   

  základové   

  a odvozené   

 slova a pojmy, význam slov, porovnává   

 slova jednoznačná a významy slov,   

 mnohoznačná, antonyma, vyhledá v textu   

 synonyma, homonyma; stavba slova příbuzná;   

 slova (kořen, předpona, přípona, ovládá pravopis   

 koncovka) souhláskových   

  skupin na styku   

  předpony nebo   

  přípony a kořene   
 
 

 
. 
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 tvorba přídavných jmen chápe tvoření   
  přídavných jmen   

  odvozených od   

  podstatných jmen   

  zakončených   

  na -s,  -ský, -ští   

 tvarosloví    

 slovní druhy rozliší a správně   

  užívá všechny   

  slovní druhy, umí   

  určit druh   

  plnovýznamových   

  slov a využívá je   

  v gramaticky   

  správných tvarech   

  ve svém projevu   

 tvary slov dokáže určit   

  mluvnické   

  kategorie   

  u podstatných   

  jmen a sloves   

 druhy přídavných jmen rozliší druhy 
práce na PC – výukové 
programy  

  přídavných jmen   

 druhy zájmen - osobní zájmena seznamuje se 
práce na PC- výukové 
programy  

  s druhy zájmen,   

  nahrazování   

  zájmen jmény,   

  používá správně   

  osobní zájmena   

  mě/ mně   

 druhy číslovek seznamuje se Ma  

  s druhy číslovek,   

  správně rozliší   

  

číslovky v textu, 

skloňuje číslovky 

dva, oba, tři   

 spisovný jazyk rozliší spisovné a PT - multikulturní  

  nespisovné tvary výchova  

  slov   

 skladba    

 základní skladební dvojice vyhledá základní   

  skladební dvojici   

  a v neúplné   

  základní   

  skladební dvojici   

  označí základ   

  věty   
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 věta jednoduchá a souvětí odlišuje větu   
  jednoduchou   

  a souvětí, vhodně   

  změní větu   

  jednoduchou   

  v souvětí   

 spojovací výrazy užívá vhodných   

  spojovacích   

  výrazů, podle   

  potřeby projevu je   

  obměňuje   

 koncovky ohebných slov píše správně i/y   

  v koncovkách   

  ohebných slov   

 pravopis    

 pravopis skupin bě/bje, vě/vje, ovládá pravopis   

 pě, mě/ mně skupin bě/bje,   

  vě/vje, pě, mě/   

  mně   

 pravopis i/y po obojetných píše správné i/y   

 souhláskách (mimo koncovku). po obojetných   

  souhláskách   

 předpony s-, z-, vz- dokáže odůvodnit   

  pravopis psaní   

  předpon s-, z-, vz-   

 předložky s, z rozliší předpony práce na PC  

  a předložky s, z   

 dělení slov na konci řádku umí rozdělit slovo   

  na konci řádku   

 lexikální základy syntaktického zvládá základní   

 pravopisu - shoda přísudku příklady   

 s holým podmětem syntaktického   

  pravopisu   

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA    

 poslech literárních textů    
 čtení vlastních knih a učebních vyjadřuje PT - osobnostní a čtenářský 

 textů a zaznamenává sociální deník 

  vlastní dojmy   

  z četby   

 porozumění obsahu čteného volně reprodukuje   

 textu text podle svých   

  schopností   

 orientace v textu rozezná hlavní   

  myšlenku   

  literárního díla   
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 zážitkové čtení    

 přednes textu výrazně čte   

  umělecké texty   

 literární postavy všímá si postojů PT – MKV, VDO  

  literárních postav   

     

 studijní čtení čte naučné texty, environmentální  

  rozlišuje výchova  

  podstatné   

  od méně   

  podstatného   

 slovníky, encyklopedie vyhledá v textu Vl, Př,  

  klíčová slova   

  a dané pojmy   

 druhy a typy textů rozliší různé typy   

  uměleckých   

  a neuměleckých   

  textů   

 tvořivé činnosti s literárním    

 textem    

 přednes vhodných literárních předčítá a recituje dramatická výchova  

 textů    

 volná reprodukce přečteného tvoří vlastní   

 nebo slyšeného textu literární text   

  na dané téma   

 dramatizace vyjádří své názory   

  a pocity   

 vlastní výtvarný doprovod dokáže vyjádřit časopisy, práce  

  kresbou zkratku v redakcích  

  přečteného textu   

 základy literární teorie    

 a historie    

 základní literárněvědné pojmy při jednoduchém   

  rozboru   

  literárních textů   

  používá   

  elementární   

  literární pojmy   

 literární druhy a žánry: pohádka, rozezná některé   

 hádanka, říkanka, báseň; literární druhy   

 spisovatel, kniha, čtenář, básník, a žánry   

 divadlo, herec, režisér; lyrika, báseň - rým, verš,   

 epika, verš, rým, přirovnání, sloka   

 básnický přívlastek; bajka,    

 povídka; čas a prostředí děje, řeč    

 autora a postav    
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 práce s dechem, správné tvoření  zvládá základy    
 hlasu, držení těla, verbální  správného dechu,   

 a neverbální komunikace  hlasu, artikulace   

       a správného    

       držení těla;    

       dokže hlasem    

       a pohybem    

       vyjadřovat  TV, HV -  

       základní emoce  tempo, nádech  

 herní dovednosti – vstup do role, dokáže vstoupit    

 jevištní postava    do role a v herní   

       situaci přirozeně   

       přesvědčivě    

       jednat    

 komunikace v herních situacích  zkoumá témata a -práce v realizačním  

 a v situacích skupinové   konflikty na  týmu  

 inscenační tvorby    základě vlastního   

       jednání    

 proces dramatické tvorby      

 náměty a témata v dramatických  reflektuje svůj    

 situacích – jejich nalézání  zážitek z    

 a vyjadřování    dramatického    

       díla; rozlišuje    

       na základě    

       vlastních    

       zkušeností    

       základní divadelní   

       druhy    

 dramatická situace, příběh - vstupuje do   

 řazení situací v časové jednoduchých rolí   

 následnosti     a přirozeně v nich   

       jedná    

 typová postava - směřování k její vstupuje do   

 hlubší charakteristice, činoherní i jednoduchých rolí   

 loutkářské prostředky   a přirozeně v nich   

       jedná    

 dramatická situace, příběh - nahlíží na situace   

 řazení situací v časové a příběhy z pozic   

 následnosti     různých postav    

 přednes      sleduje prezentace   

       ostatních    
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

Jazyk a jazyková komunikace 

 

1. období 

1. Komunikační a slohová výchova 

- čte s porozuměním jednoduché texty  

- rozumí pokynům přiměřené složitosti 

dbá na správnou výslovnost, tempo řeči 

a pravidelné dýchání 

- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

- píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve 

slově, 

- velikost, sklon a správné tvary písmen 

- spojuje písmena a slabiky 

- převádí slova z mluvené do psané podoby 

- dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost 

- opisuje a přepisuje krátké věty 

 

2. Jazyková výchova 

- rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy 

- rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky 

- tvoří slabiky 

- rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky 

- píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 

 

3. Literární výchova 

- pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně 

- reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací 

- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost 

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: 

2. období 

 

1. Komunikační a slohová výchova 

- vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené 

předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích 

- má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování 

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

- popíše jednoduché předměty, činnosti a děje 

- opisuje a přepisuje jednoduché texty 

- píše správně a přehledně jednoduchá sdělení 

- píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy 

- ovládá hůlkové písmo 

- tvoří otázky a odpovídá na ně 

 

 



68 
 

2. Jazyková výchova 

- pozná podstatná jména a slovesa 

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

- rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých 

a tvrdých slabik 

- 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 

 

3. Literární výchova 

- dramatizuje jednoduchý příběh 

- vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení 

- podle daných otázek čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle 

jednoduché osnovy 

- určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 

- rozlišuje prózu a verše 

- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 

- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 
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Anglický jazyk 

 

Charakteristika předmětu na 1. stupni pro 1. – 5. ročník 

 

Anglický jazyk je samostatný vyučovací předmět a je realizován v 1. – 5. ročníku. 
Cílem realizace předmětu je poskytnout žákům základy komunikačního nástroje nejen 

pro vytváření vztahů, ale také k vyhledávání a zpracovávání informací.  
Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk si žáci osvojují slovní zásobu v přiměřeném 

rozsahu, poznávají základní gramatické struktury, rozvíjejí receptivní, produktivní a 

interaktivní řečové dovednosti, učí se zvládnout komunikaci v běžných situacích. 

Základními tematickými okruhy jsou: Domov, Rodina, Škola, Volný čas, Oblékání, 

Nákupy, Příroda, Tradice, zvyky a svátky. Do vzdělávacího obsahu jsou začleněny 

tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova (v rámci 

osvojování pravidel komunikace), Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v 

evropských a globálních souvislostech (v návaznosti na možnost využití jazyka a 

respektování kulturních odlišností). 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

- Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

- Nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem 

- Naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba 

 

Kompetence komunikativní 
- Porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce 

- Umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky 

- Rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce 

- Využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu 

 

Kompetence sociální a personální 
- V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu  
- Dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování 

Spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu 

 

Kompetence občanské  
- Získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky 

našimi  
- Umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících 

zemí a České republiky  
- Kompetence pracovní 
- Samostatně procovat s dvojjazyčným slovníkem 

- Využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 
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 Učební osnovy pro vyučovací předmět anglický jazyk 
období učivo výstup mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

poznámky 

První 

období 

1 – 3. 

ročník 

základní výslovnostní 

návyky 
 

základní slovní zásoba v 

komunikačních situacích 

probíraných tematických 

okruhů, práce se slovníkem 
 

základní gramatické 

struktury a typy vět 

 

Pozdravy 

Základní fráze, pokyny 

 

Tematické okruhy 

Třída, pokoj, Rodina 

Barvy 

Číslovky 1 – 10 

Tělo 

Přídavná jména 

Pocity 

(smutný/veselý) 

Hračky 

Potraviny, ovoce a zelenina 

Dopravní prostředky 

Zvířata 

Narozeniny 

Vánoce a Nový rok 

Velikonoce 

Halloween 

Řečové 

dovednosti: 

rozumí 

jednoduchým 

pokynům a 

otázkám učitele, 

které jsou 

sdělovány pomalu 

a s pečlivou 

výslovností, a 

reaguje na ně 

verbálně i 

neverbálně 

 

 zopakuje a 

použije slova a 

slovní spojení, se 

kterými se v 

průběhu výuky 

setkal 

 

rozumí obsahu 

jednoduchého 

krátkého psaného 

textu, pokud má k 

dispozici vizuální 

oporu 

 

rozumí obsahu 

jednoduchého 

krátkého 

mluveného textu, 

který je pronášen 

pomalu, zřetelně a 

s pečlivou 

výslovností, pokud 

má k dispozici 

vizuální oporu 

 

přiřadí mluvenou a 

psanou podobu 

téhož slova či 

slovního spojení 

 

píše slova a krátké 

věty na základě 

textové a vizuální 

předlohy 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

PRV – Místo, kde 

žijeme 

OSV – 

sebepoznání 

a sebepojetí 

PRV – Dopravní 

prostředky 

OSV – 

komunikace 

ČJ – Přání 

k narozeninám 

HV – Vánoční 

písně v cizím 

jazyce 
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období učivo výstup mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

poznámky 

Druhé 

období 

4 – 5. 

ročník 

– fonetické znaky (pasivně), 

základní výslovnostní 

návyky, vztah mezi 

zvukovou a grafickou 

podobou slov 

 

- slovní zásoba – základní 

slovní zásoba v 

komunikačních situacích 

probíraných tematických 

okruhů, práce se slovníkem 

 

- tematické okruhy – 

domov, rodina, škola, volný 

čas, povolání, lidské tělo, 

jídlo, oblékání, Vánoce, 

Halloween 

nákupy, bydliště, dopravní 

prostředky, kalendářní rok 

(svátky, roční období, 

měsíce, dny v týdnu, 

hodiny), zvířata, příroda, 

počasí 

 

- mluvnice – základní 

gramatické struktury a typy 

vět, jsou-li součástí pamětně 

osvojeného repertoáru (jsou 

tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

POSLECH S 

POROZUMĚNÍM 

- rozumí 

jednoduchým 

pokynům a 

otázkám učitele, 

které jsou 

sdělovány pomalu 

a s pečlivou 

výslovností 

- rozumí slovům a 

jednoduchým 

větám, pokud jsou 

pronášeny pomalu 

a zřetelně a týkají 

se osvojovaných 

témat, zejména 

pokud má k 

dispozici vizuální 

oporu 

- rozumí 

jednoduchému 

poslechovému 

textu, pokud je 

pronášen pomalu a 

zřetelně a má k 

dispozici vizuální 

oporu  
MLUVENÍ 

- žák se zapojí do 

jednoduchých 

rozhovorů 

- sdělí 

jednoduchým 

způsobem základní 

informace týkající 

se jeho samotného, 

rodiny, školy, 

volného času a 

dalších 

osvojovaných 

témat 

- odpovídá na 

jednoduché otázky 

týkající se jeho 

samotného, rodiny, 

školy, volného 

času a dalších 

osvojovaných 

témat a podobné 

otázky pokládá  
 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

VMEG – 

objevujeme 

Evropu a svět 

VL– Místo, kde 

žijeme 

OSV – 

sebepoznání 

a sebepojetí 

MKV – etnický 

původ 

OSV – 

komunikace 

ČJ – Přání 

k narozeninám 

HV – Vánoční 

písně v cizím 

jazyce 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: Cizí jazyk 

 

1. období 

 

Řečové dovednosti 

- je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

 

2. období 

Poslech s porozuměním 

 

- rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

- rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

 

 

 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 

- žák vyhledá 

potřebnou 

informaci v 

jednoduchém 

textu, který se 

vztahuje k 

osvojovaným 

tématům 

- rozumí 

jednoduchým 

krátkým textům z 

běžného života, 

zejména pokud má 

k dispozici 

vizuální oporu 
PSANÍ 

- žák napíše krátký 

text s použitím 

jednoduchých vět 

a slovních spojení 

o sobě, rodině, 

činnostech a 

událostech z 

oblasti svých 

zájmů a 

každodenního 

života 

- vyplní osobní 

údaje do formuláře 
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Mluvení 

- pozdraví a poděkuje 

- sdělí své jméno a věk 

- vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu) 

 

Čtení s porozuměním 

- rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

 

Psaní 

- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Oblast zahrnuje 
Matematika  
Základy práce na počítači  
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:  
Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v této 
časové dotaci:  
1. ročník 4 hodin týdně 

2. – 3. ročník 5 hodin týdně 

4. - 5. ročník 5 hodin týdně  
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně informatiky s PC a na interaktivní SMART 

tabuli. Upřednostňovanou formou realizace předmětu je vyučovací hodina, do které mohou 

být zařazeny krátkodobé i dlouhodobé projekty. 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 

vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou 

gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a 

vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné 

porozumění základním myšlenkovým pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. 

Žáci, si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich 

užití. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělena čtyři 

tematické okruhy. V tematickém okruhu čísla a početní operace na prvním stupni, si žáci 

osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické 

porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění 

(umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, 

odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí 

při matematizaci reálných situací.  
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy 
změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich 
reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých  
jevů, docházejí k pochopení, že změnou muže být růst i pokles a že změna může mít také 
nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů,  
v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle 
možností modelují s využitím vhodného počítačového softwaru nebo grafických kalkulátorů. 
Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. 
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické 

útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se 
vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), 

učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah, povrch a objem, 
zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových 

a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. Důležitou součástí 
matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může 

být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž 
je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v 

průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného 

života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje 
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a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž 
obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti 

logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. K naplnění 
této oblasti využíváme zapojování do soutěže „Matematický cvrček“ a „Matematický Kolokan“.  
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový 
software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup 
k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání  
a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. 

 

Klíčové kompetence – žák Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

Kompetence k učení  

Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné Vytváří podněty pro aktivitu žáků 
způsoby, metody a strategie, plánuje, Zadává úkoly motivující ke spolupráci 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje Učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat 

ochotu věnovat se dalšímu studiu a svou činnost 

celoživotnímu učení Vytváří podněty pro aktivitu žáků 

Vyhledává samostatně informace na základě Vede žáky k samostatnosti 

pochopení propojení a systematizace Vytváří podmínky pro kladení otázek 

Běžně používá termíny, znaky a symboly,  

propojuje poznatky z různých vzdělávacích  

oblastí  

Poznává smysl učení a cíl, posuzuje vlastní  

pokrok  

Kompetence k řešení problémů  

Samostatně řeší problémy, volí vhodné Zadává problémové úkoly k jejich řešení 
způsoby řešení, užívá logické a matematické Vede je k plánování úkolů a postupu 

postupy Pracuje s chybou, logickými a názornými postupy 

Vnímá, rozpozná a pochopí problém a chybu nalézáme a vyřešíme 

k řešení používá vlastního úsudku Ukazuje, jakým způsobem mají problémy řešit a 

Aplikuje známé postupy při řešení nových pomáhá jim dojít ke správnému řešení 

situací Vede je k vyslechnutí názorů druhých 

Ověřuje správnost řešení  

Kompetence komunikativní  

Vyjadřuje své názory v logické návaznosti Umožňuje jim prezentovat výsledky své práce 
Naslouchá druhým, obhajuje názor a Zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků 

zapojuje se do diskuze Vede je k diskuzi, k naslouchání 

Využívá získaných dovedností k vytváření Zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 
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vztahů, spolupracuje s ostatními Vede žáky k úvahám o názorech ostatních 
 Umožňuje žákům zhodnotit výsledky práce své i 

 práce druhých 

Kompetence sociální a personální  

Účinně pracuje ve skupině, podílí se na Zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 
vytváření pravidel v týmu Umožní žákům rozdělení rolí ve skupině 

Podílí se na vytváření příjemné atmosféry ve Vede žáky k respektování pocitů a názorů druhých 

skupině Vede žáky ke kladnému hodnocení spolužáků 

Přispívá k diskuzi, chápe nutnost (práce s pochvalou) 

spolupracovat při řešení úkolu Řídí se heslem „více hlav více ví“ 

Kompetence občanské  

Respektuje přesvědčení odlišnosti druhých Vede k zájmu o názory a zkušenosti spolužáků 
Respektuje učitele i školu Vede k dodržování daných pravidel 

Je si vědom svých práv a povinností Seznamuje s úspěšnými lidmi a jejich příběhy 

 (besedy, filmy) 

 Vede je k péči o své pomůcky a jejich správnému 

 využití 

Kompetence pracovní  

Je schopen bezpečně používat materiály, Seznamuje je se zásadami bezpečného použití 
nástroje a vybavení školních pomůcek 

Plní povinnosti a závazky Vyžaduje dodržování pravidel 

Dodržuje daná pravidla Vyžaduje dokončení práce v požadované kvalitě a 

 termínu 

 Umožní žákům prezentovat výsledky své práce a 

 očekává úspěšné splnění zadaného úkolu 
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 Učební osnovy v předmětu Matematika  
    

  mezipředmětové  

 

období   učivo výstup 

vztahy, 

poznámka 
průřezová    

  témata   
1. ČÍSLO A POČETNÍ 

ročník OPERACE   

 přirozená čísla   

 číselná a obrázková řada využívá číselné OSV- rozvíjí 
  a obrázkové řady základní 

  k numeraci do 20, dovednosti 

  doplňuje do ní dle pro komunikaci 

  zadaného logického a spolupráci 

  schématu, orientuje  

  se vlevo - vpravo, před  

  - za  

 počítání předmětů v oboru 0 používá přirozená čísla  
 - 20; vytváření různých k modelování reálných  

 konkrétních souborů situací; počítá  

 s daným počtem prvků předměty v daném  

  souboru a vytváří  

  soubory s daným  

  počtem prvků  

 čtení a porovnávání čísel čte a porovnává čísla  

 v oboru 0 - 20 do dvaceti; užívá  

  a zapisuje vztah  

  rovnosti a nerovnosti  

 sčítání a odčítání do 20 sčítá a odčítá  

 bez přechodu přes základ do dvaceti bez  

 v desítkové soustavě přechodu přes desítku  

 zápis čísla v desítkové umí zapsat čísla do 20  

 soustavě, zobrazení na a vyznačuje jejich PV- jemná 

 číselné ose obraz na číselné ose motorika 

 řešení a vytváření slovních řeší a tvoří úlohy, VDO-rozvíjí 
 úloh na porovnávání čísel, ve kterých aplikuje disciplinovanost, 

 sčítání a odčítání v oboru a modeluje osvojené sebehodnocení 

 do 20 bez přechodu přes početní operace a samostatnost 

 základ   
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 ZÁVISLOSTI, VZTAHY    

 A PRÁCE S DATY    

 závislosti a jejich    

 vlastnosti    

 orientace v čase - sledování orientuje se v čase - VDO - učí  

 jednoduchých závislostí na rok, měsíc, den a schopnosti  

 čase během dne: příchod do hodina; sleduje aktivního  

 školy, odchod ze školy, časovou přímku naslouchání  

 délka vyučovací hodiny, během dne - denní   

 délka přestávky; doba režim   

 snídaně, oběda a večeře    

 GEOMETRIE    

 V ROVINĚ    

 A V PROSTORU    

 základní útvary v rovině    

 čtverec, obdélník, rozezná, pojmenuje,   

 trojúhelník a kruh modeluje a popíše   

  základní rovinné PV- jemná  

  útvary motorika  

 základní útvary    

 v prostoru    

 krychle, kvádr a koule nachází v realitě   

  reprezentaci krychle,   

  kvádru a koule;   

  rozezná je a modeluje   

 ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO    

 sčítání a odčítání do 20 sčítá a odčítá   

 s přechodem přes základ do dvaceti s   

 v desítkové soustavě přechodem přes   

  desítku   

 slovní úlohy s využitím řeší a tvoří úlohy   

 vztahů o n-více (méně) s využitím vztahů o n-   

  více (méně)   

2. ČÍSLO A POČETNÍ    

ročník OPERACE    

 přirozená čísla    

 číselný obor 0 - 100 používá přirozená čísla VDO - týmová  

  k modelování reálných práce  

  situací, počítá   

  předměty v daném   

  souboru do 100   

  (včetně), vytváří   

  soubory s daným   

  počtem prvků do 100   

 zápis a čtení čísla v čte a zapisuje a počítá VV  

 desítkové soustavě; po deseti, po jedné v   

 numerace v oboru do 100 oboru 0 - 100   
 



79 
 

 lineární uspořádání čísel - orientuje se na číselné   

 číselná řada, číselná osa ose, umí najít obraz   

  čísla na číselné ose   

  do 100   

 porovnávání čísel, porovnává přirozená   

 jednoduché početní operace čísla do 100; užívá a   

  zapisuje vztah rovnosti   

  a nerovnosti;   

  provádí zpaměti   

  jednoduché početní   

  operace s přirozenými   

  čísly   

 součet a rozdíl čísel, sčítá a odčítá v oboru   

 výpočty se závorkami do 20 s přechodem   

  přes desítku, sčítá a   

  odčítá v oboru do 100   

  s přechodem přes   

  desítku   

 řešení a vytváření slovních řeší a tvoří úlohy, ve VDO-lidské  

 úloh na porovnávání čísel, kterých aplikuje aktivity  

 sčítání a odčítání a úloh s a modeluje osvojené a problémy  

 využitím vztahů o n-více početní operace životního  

 (méně) v oboru do 100  prostředí  
     

 násobek, násobení jako rozpozná vztahy mezi   

 opakované sčítání násobením   

  a opakovaným   

  sčítáním   

 názorné zavedení násobení a umí spoje násobilek 2,   

 dělení na souborech různých 3, 4, 5, dělí v oboru   

 předmětů těchto násobilek   

 činitel, záměna činitelů seznamuje   

  se s pojmem činitel;   

  používá komutativnost   

  při násobení činitelů   

 násobky 2, 3, 4, 5, dělení umí dělit v oboru   

 v oboru těchto násobilek násobilek 2, 3, 4, 5   

 vztahy mezi násobením uvědomuje si vztahy   

 a dělením v oboru těchto mezi násobením   

 násobilek a dělením   
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 ZÁVISLOSTI, VZTAHY    
 A PRÁCE S DATY    

 závislosti a jejich    

 vlastnosti    

 sledování jednoduchých orientuje se v čase - MV -chápe  

 závislostí na čase např. hodina, minuta, multikulturu  

 změna teploty během dne; sekunda; sleduje jako prostředek  

 příchod do školy; délka časovou přímku vzájemného  

 vyučovací hodiny; délka během dne - denní obohacování  

 přestávky; doba snídaně; režim   

 oběda    

 tabulky řeší a doplňuje   

  jednoduché tabulky,   

  využívá při tom   

  stávající znalosti   

  naučených početních   

  operací; posloupnost   

  čísel   

 GEOMETRIE V ROVINĚ    

 A V PROSTORU    

 základní útvary v rovině    

 lomená čára, úsečka, bod, rozezná, pojmenuje,   

 a přímka vymodeluje a popíše   

  základní rovinné   

  útvary   

 čtverec, obdélník, nachází v realitě jejich   

 trojúhelník, kruh reprezentaci; rozezná   

  a modeluje jednoduché   

  souměrné útvary v   

  rovině   

 délka úsečky, jednotky rýsuje a měří úsečky PV - čistota  

 délky - cm, m na centimetry a přesnost  

  a odhaduje velikost   

  úseček na centimetry   

 základní útvary    

 v prostoru    

 kvádr, krychle rozezná, pojmenuje,   

  vymodeluje a popíše   

  jednoduchá tělesa;   

  nachází v realitě jejich   

  reprezentaci   

     
. 
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ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO   

zaokrouhlování umí zaokrouhlit číslo  

 na desítky  

sčítání více než dvou čísel; sčítá více než dva  

odčítání více než jednoho sčítance, řeší zajímavé  

čísla; řešení slovních úloh slovní úlohy - rozvoj  

s nadbytečnými nebo logického uvažování  

nedostačujícími údaji   

závislost různých činností popisuje jednoduché OS - přispívá k 
na průběhu času během dne, závislosti z utváření dobrých 

grafické znázornění; praktického života vztahů ve třídě 

závislost různých činností   

během týdne, měsíce    
3. ročník ČÍSLO A POČETNÍ   

 OPERACE    

 přirozená čísla    

 numerace 0 - 1 000  čte, zapisuje a VV - 
   porovnává přirozená  

   čísla do 1 000, užívá  

   a zapisuje vztah  

   rovnosti a nerovnosti  

 zápis čísla v desítkové  užívá lineární  

 soustavě; zobrazení na  uspořádání čísel; umí  

 číselné ose  najít obraz čísla  

   na číselné ose  

 sčítání a odčítání  provádí zpaměti  

 přirozených čísel do 1 jednoduché početní  

 000  operace s přirozenými  

   čísly  

 automatizace spojů  násobí a dělí v celém  

 násobení;  oboru násobilek násobí  

 násobení a dělení 10  a dělí 10  

 dělení se zbytkem  zná pojem neúplný  

   podíl, umí dělit se  

   zbytkem  

 násobení mimo obor  násobí jednociferného  

 násobilky do 1 000  činitele dvojciferným  

   mimo obor násobilek  

   do 1 000  

 písemné algoritmy sčítání a provádí písemné VDO-rozvíjí 
 odčítání  sčítání a odčítání disciplinovanost, 

   do 1 000 sebehodnocení a 

    samostatnost 
    

 slovní úlohy - aplikace řeší a tvoří slovní EV-vztah 
 běžných situací  úlohy, ve kterých člověka 

   aplikuje a modeluje k prostředí 

   osvojené početní  

   operace  
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 ZÁVISLOSTI, VZTAHY    
 A PRÁCE S DATY    

 závislosti a jejich  OS-lidské  

 vlastnosti  aktivity  

   a problémy  

   životního  

   prostředí  
     

 číselná závislost - tabulky popisuje jednoduché (prolíná učivem  

  číselné závislosti v řešení slovních  

  z běžného života úloh)  
     

 diagramy, grafy, tabulky, doplňuje tabulky,   

 jízdní řády schémata   

  a posloupnosti čísel   

 GEOMETRIE V ROVINĚ    

 A V PROSTORU    

 základní útvary v rovině    

 polopřímka, úsečka, bod; umí sestrojit úsečku   

 délka úsečky - jednotky dané délky; rozlišuje PV -  

 délky (mm, cm, dm, m, km rozdíl mezi přímkou geometrické  

  a polopřímkou - pomůcky jako  

  pojmy: počáteční bod nástroje, správná  

  polopřímky; údržba a  

  odhaduje vzdálenosti zacházení s nimi  

 čtverec, kružnice, obdélník, rozezná, pojmenuje,   

 trojúhelník, kruh; vymodeluje a popíše   

 jednoduché souměrné základní rovinné   

 rovinné útvary útvary; rozezná   

  a modeluje   

  jednoduché souměrné   

  útvary v rovině; umí   

  sestrojit trojúhelník   

  pomocí kružžtka (věta   

  sss)   

 obvod čtverce a obdélníku seznamuje se   

  s pojmem obvod   

 základní útvary v prostoru    

 kvádr, krychle rozezná jednoduchá   

  tělesa; nachází   

  v realitě jejich   

  zástupce   

 ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO    

 zaokrouhlování do 1 000, na umí zaokrouhlit   

 10 a 100 přirozené číslo do 1   

  000 na 10 a 100   

 dělení jednociferným umí dělit s rozkladem   

 dělitelem mimo obor násobek mimo obor   

 násobilek násobilek   
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4. ČÍSLO A POČETNÍ    

ročník OPERACE    

 přirozená čísla    

 numerace v oboru do 1 000 čte čísla do 1 000000;   

 000; zaokrouhluje přirozená   

  čísla; využívá   

  nejjednodušších   

  případů   

  kvantitativního   

  vyjádření části celku   

  zlomkem   

 zápis čísla v desítkové zapisuje a porovnává   

 soustavě přirozená čísla   

 sčítání a odčítání sčítá a odčítá přirozená   

 přirozených čísel v oboru do čísla v oboru do 1   

 1 000000 000000   

 násobilka násobí a dělí 10, 100   

  a 1 000   

 vlastnosti početních operací využívá při pamětném VDO-rozvíjí  

 v oboru přirozených čísel; počítání vlastností pro disciplinovanost,  

 pořadí početních úkonů sčítání a násobení - sebehodnocení  

 (přednosti početních komutativnosti a samostatnost  

 operací) a asociativnosti;   

  provádí odhady a   

  kontroluje výsledky   

  početních operací v   

  oboru přirozených   

  čísel; řeší a tvoří   

  úlohy,   

  ve kterých aplikuje   

  osvojené početní   

  operace   

 písemné algoritmy provádí písemné   

 početních operací - početní operace   

 písemné násobení v oboru přirozených   

 jednociferným a čísel   

 víceciferným činitelem;    

 písemné dělení    

 jednociferným dělitelem    

 ZÁVISLOSTI, VZTAHY    

 A PRÁCE S DATY    

 závislosti a jejich    

 vlastnosti    

 vyhledávání a třídění orientuje se v čase, přírodověda,  

 potřebných dat; orientace v převádí jednotky času vlastivěda, Čj -  

 čase popisuje jednoduché sloh, dramatická  

  závislosti výchova  

  z praktického života   
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 diagramy, grafy, tabulky,    
 jízdní řády    

 čtení a sestavování doplňuje grafy,   

 jednoduchých tabulek tabulky podle daných MV- učí  

 a grafů; orientace závislostí; umí se využívat  

 v jednoduchém jízdním řádu zorientovat v jízdním potenciál médií  

  řádu MHD jako zdroje  

   informací  
     

 GEOMETRIE V ROVINĚ    

 A PROSTORU    

 základní útvary v rovině    

 úsečka, polopřímka sčítá a odčítá graficky   

 a přímka, úsečky; určí délku   

  lomené čáry   

 vzájemná poloha dvou užívá jednoduché   

 přímek v rovině konstrukce a dokáže   

  sestrojit rovnoběžky   

  a kolmice; zná pojem   

  průsečík   

 poloměr a průměr kruhu umí rozpoznat rozdíl PV -  

 a kružnice mezi kruhem geometrické  

  a kružnicí; pomůcky jako  

  matematický zápis nástroje, správná  

   údržba  

   a zacházení s  

   nimi  

 konstrukce trojúhelníka, narýsuje a znázorní   

 čtverce, obdélníka; základní rovinné   

 souměrnost rovinných útvary, rozpozná   

 útvarů a znázorní ve   

  čtvercové síti   

  jednoduché osově   

  souměrné útvary   

 jednotky délky určuje základní   

 (mm, cm, dm, m, km) jednotky délky;   

  provádí odhad   

  vzdáleností; používá   

  vztahy mezi   

  jednotkami délky   

 obvod čtverce, obdélníku a vypočítá obvod n-   

 mnohoúhelníku úhelníku sečtením   

  délek jeho stran   

 základní útvary v prostoru    

 kvádr, krychle, válec pozná daná tělesa   

     



85 
 

5. ČÍSLO A POČETNÍ 

ročník OPERACE   

 přirozená čísla   

 číselná osa; zápis čísla v porovnává přirozená Př - téma 
 desítkové soustavě čísla a zobrazuje je Vesmír 

  na číselné ose,  

  porovnává přirozená  

  čísla a zobrazuje je  

  na číselné ose,  

  zaokrouhluje přirozená  

  čísla  

 početní operace sčítá a odčítá přirozená  
 s přirozenými čísly čísla zpaměti  

  a písemně  

 násobilka písemně násobí  

  až čtyřciferným  

  činitelem  

 dělení písemně dělí jedno-  

  nebo dvoj-ciferným  

  dělitelem  

 vlastnosti početních operací využívá vlastnosti  

  početních výkonů -  

  komutativnost,  

  asociativnost,  

  distributivnost  

 slovní úlohy řeší a tvoří úlohy,  

  ve kterých aplikuje EV- vede k 

  osvojené početní odpovědnosti 

  operace v celém oboru ve vztahu k 

  přirozených čísel přírodě 

 odhad provádí odhady  

  výpočtu   
desetinná čísla - zlomky   

zápis desetinného čísla ve čte a zapisuje zlomky  

tvaru zlomku se jmenovatelem  

 10,100,1000; převádí  

 zlomky na čísla  

 smíšená a opačně  

desetinná čísla - vyjádření orientuje se v situacích  

části z celku každodenního života,  

 v nichž se využívá  

 nejjednodušších  

 případů MV- chápe 

 kvantitativního multikulturu 

 vyjádření části celku jako prostředek 

 zlomkem nebo vzájemného 

 desetinným číslem obohacování 
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 zápis desetinného čísla zapisuje a přečte dané   
  desetinné číslo v řádu   

  desetin, setin a tisícin   

 zobrazení des. čísla najde obraz daného VV -  

 na číselné ose desetinného čísla přesnost, čistota  

  na číselné ose   

 zaokrouhlování na celky zaokrouhluje dané   

  desetinné číslo řádu   

  desetin na celky   

 sčítání a odčítání (řády sčítá a odčítá desetinná   

 desetin a setin) čísla řádu desetin a   

  setin   

 násobení a dělení 10, 100 násobí a dělí desetinná   

 a 1 000 čísla 10,100,1000   

 násobení a dělení des. Čísla písemně násobí; dělí   

  desetinné číslo   

  jednociferným   

  dělitelem   

 slovní úlohy řeší slovní úlohy za VDO-rozvíjí  

  pomoci získaných disciplinovanost,  

  znalostí o přirozených sebehodnocení  

  a desetinných číslech a samostatnost  
     

 ZÁVISLOSTI, VZTAHY    

 A PRÁCE S DATY    

 závislosti a jejich    

 vlastnosti    

 tabulka - dosazování    

 do tabulky závisle a  MV- učí  

 nezávisle proměnnou  využívat  

   potenciál médií  

   jako zdroje  

  dosazuje v tabulce informací  

  závisle a nezávisle   

  proměnnou   

 graf podle tabulky   

  sestavuje graf   

 tabulky a diagramy  MV -chápe  

   multikulturu  

  čte a sestavuje tabulky jako prostředek  

  a diagramy různých vzájemného  

  závislostí obohacování  

 soustava souřadnic sestrojuje a čte   

  jednoduché grafy   

  v soustavě souřadnic   

 osová souměrnost ve umí využít čtvercové   

 čtvercové síti sítě k vymodelování   

  osově souměrného   

  útvaru   
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 GEOMETRIE V ROVINĚ    
 A PROSTORU    

 základní útvary v rovině    

 konstrukce čtverce a umí sestrojit   

 obdélníku konstrukci obdélníku PV - jemná  

  a čtverce motorika  

 rovnoběžky a kolmice zdokonaluje se PV -  

  v geometrické  

  rýsování rovnoběžek pomůcky jako  

  a kolmic nástroje, správná  

  procházejících daným údržba  

  bodem a zacházení s  

   nimi  

 trojúhelník umí sestrojit pravoúhlý   

  trojúhelník   

 jednotky určí obsah obrazce   

  pomocí čtvercové sítě   

  a užívá základní   

  jednotky obsahu   

 výpočet obsahu obdélníka a odhaduje a vypočítává   

 čtverce obsah obdélníka   

  a čtverce podle vzorce   

 základní útvary v prostoru    

 kvádr, krychle, jehlan, bezpečně pozná   

 koule, kužel, válec jednotlivá tělesa,   

  popisuje jejich části   

 sítě těles rozvíjí svojí   

  prostorovou   

  představivost VV  

 NESTANDARTNÍ    

 APLIKAČNÍ ÚLOHY    

 A PROBLÉMY    

 řeší jednoduché praktické řeší slovní úlohy   

 slovní úlohy a problémy, různého typu, magické   

 jejichž řešení je do značné čtverce, Sudoku atd.   

 míry nezávislé na    

 obvyklých postupech a    

 algoritmech školské    

 matematiky    

 číselné a obrázkové řady přiřazuje do číselné   

  a obrázkové řady;   
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 ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO    

 rovnostranný a poznává rozdíly mezi   

 rovnoramenný trojúhelník pravoúhlým,   

  rovnostranným   

  a rovnoramenným   

  trojúhelníkem   

 jednotky obsahu převádí jednotky délky   

  a obsahu   

 tělesa poznává rozdíly mezi   

  hranolem a kvádrem   
 
 
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: Matematika a její aplikace 

1. období 

 

Číslo a početní operace 

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

- čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100 

- zná matematické operátory + ,  − , = , < , > a umí je zapsat  

- a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 

- řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v 

oboru do 20 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

- 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  

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

- pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit  

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

- používá pravítko 

 

2. období 

Číslo a početní operace 

- čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000  

- sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla 

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

- zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách  

- tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100 

- zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy 

- rozeznává sudá a lichá čísla 

- používá kalkulátor 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

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

- 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 
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- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

- znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary 

- měří a porovnává délku úsečky 

- vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice 

- určí osu souměrnosti překládáním papíru 

- pozná základní tělesa 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na 

matematických postupech 
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:  
Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové učebně, a pokud bude pořízena v učebně 
s interaktivní tabulí. Ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ byla stanovena tato hodinová 
dotace:  

1. období 

Prvouka 

- 1. ročník 2 hod 

- 2. ročník 2 hod. 

- 3. ročník 3 hod. 

2. období 

Vlastivěda  
- 4. ročník 2 hod.  
- 5. ročník 2 hod.  

Přírodověda  
- 4. ročník 2 hod. 

- 5. ročník 2 hod.  
Tato oblast je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Vymezuje vzdělávací 
obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky zdraví  
a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti. Směřuje také k dovednostem pro 
praktický život. Rozvíjí poznatky a prvotní zkušenosti žáků získané v rodině a předškolním 
vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy  
a souvislosti. Utváří si prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí  
a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobnostmi i ději. Učí se vnímat lidi 

a vztahy mezi nimi, všímat si krásy lidských výtvorů i přírodních jevů. Učí se soustředěně 

pozorovat a přemýšlet. Učí se taký vnímat základní vztahy ve společnosti, vyjadřovat své 

myšlenky a poznatky, reagovat na podněty druhých. Pro úspěšné vzdělávání v této oblasti 

jsou především prožitky vycházející z konkrétních či modelových situací, propojení s reálným 

životem a využití praktických zkušeností žáků. Vzdělávací obsah je členěn do pěti 

tematických okruhů. V tematickém okruhu Místo, kde žijeme, se žáci učí poznávat nejbližší 

okolí, chápat organizaci života v rodině, ve škole, obci i společnosti. Důraz je kladen  
na dopravní výchovu, praktické poznávání místních i regionálních skutečností. Všechny 
činnosti a úkoly by měly probudit kladná vztah k místu bydliště a postupně utvářet vztah  
k naší zemi.  
V tematickém okruhu Lidé kolem nás, si žáci postupně osvojují a upevňují základy slušného 

chování a jednání. Uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a vzájemné úcty. 
Seznamují se nejen se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy společnosti a světa. 

V tematickém okruhu Lidé a čas, se žáci učí orientaci v dějích a čase. Poznávají, jak a proč se 
čas mění, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Vycházejí  
od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupují k nejdůležitějším okamžikům v 

historii naší země. Jsou vedeni samostatně vyhledávat a zkoumat informace z dostupných 

zdrojů. V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu 

Sluneční soustavy. Poznávají obrovskou rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. 

Jsou vedeni k pochopení významu ochrany přírody a zlepšení životního prostředí. Na základě 

praktického poznávání okolní krajiny i dalších informací se učí hledat důkazy o proměnách 

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

na přírodu. V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví poznávají žáci člověka jako živou 

bytost, která má své biologické a fyziologické potřeby a funkce. Seznamují se s tím, co je 
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pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny i výživy. Získávají 
základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci, první pomoci, bezpečném 
chování v různých životních situacích včetně mimořádných událostí. Postupně si uvědomují 
odpovědnost za zdraví a bezpečnost svojí i ostatních. 

 

Průřezová témata: 

 

1. Osobnostní a sociální výchova 
- přispívá k utváření dobrých vztahů ve třídě i mimo ni  
- rozvíjí základní dovednosti pro komunikaci a spolupráci - 

učí postupně zvládat projevy vlastního chování 

- napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 

 

2. Výchova demokratického občana 
- vede k dodržování lidských práv  
- vytváří vědomí vlastní zodpovědnosti - 

učí schopnosti aktivního naslouchání  
- rozvíjí vlastní disciplinovanost, sebehodnocení a samostatnost - 

utváří hodnoty, jako jsou tolerance a spravedlivost  
- motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomoci druhým 

- vede k respektování kulturních odlišností 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- pomáhá překonávat předsudky 

- kultivuje postoj k Evropě 

- utváří pozitivní postoj ke kulturní rozmanitosti 

 

4. Multikulturní výchova 
- učí komunikovat a spolupracovat s příslušníky odlišných skupin 

- učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy 

- chápe multikulturu jako prostředek vzájemného obohacování 

- vytváří vztah k cizímu jazyku jako nástroji k dorozumívání 

 

5. Enviromentální výchova 

- vede k odpovědnosti ve vztahu k přírodě 

- podněcuje aktivitu a ohleduplnost ve vztahu k životnímu prostředí 

- vede k uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožování 

- pěstuje návyky pro každodenní chování a jednání vůči životnímu prostředí 

 

6. Mediální výchova 
- učí využívat potenciál médií jako zdroje informací 

- vytváří představu o roli médií 

- rozvíjí komunikační schopnost při vystupování 

- přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci 
 
 
 
 

 
 
 
 



92 
 

 
Klíčové kompetence 

 

Kompetence k učení  
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu 

učení  
- samostatně pozoruje a experimentuje 

- získává pozitivní vztah k učení 

- učí se posoudit vlastní pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů  
- využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá 

se odradit případným nezdarem  
- učí se samostatně řešit problém, užívá při řešení problémů logické, matematické postupy 

- ověřuje prakticky správnost řešení problémů 

- uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 

Kompetence komunikativní 
- vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

- naslouchá promluvám druhých 

- vyjadřuje své myšlenky a názory 

- využívá informační a komunikační prostředky 

 

Kompetence sociální a personální 
- spolupracuje ve skupině 

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty  
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 

rozvoj 

 

Kompetence občanské 
- je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

- chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví 

- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 

 

Kompetence pracovní 
- používá bezpečně a účinně materiály 

- dodržuje vymezená pravidla 

- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
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Učební osnovy v předmětu Prvouka 

 

období   učivo výstup 
Mezipředmětové vztahy, 

poznámka 
průřezová témata    

 

1. MÍSTO, KDE 

ročník ŽIJEME   

 domov   
    

 prostředí domova, vyznačí místo svého  

 bydliště, dům - bydliště a školy, cestu  

 jeho členění, na určené místo  

 označení, adresa, a rozliší možná  

 byt - místnosti, nebezpečí v ČJ, M,PČ 

 funkce, vybavení; nejbližším okolí OSV- přispívá k 

 orientace v místě  utváření dobrých vztahů ve třídě 

 bydliště  i mimo ni 

 škola   
    

 prostředí školy, orientuje se v okolí  

 činnosti ve škole, a prostorách školy;  

 okolí školy, dodržuje školní režim  

 bezpečná cesta a spolupracuje  

 do školy; s třídním kolektivem  

 třída - školní režim   

 a řád, organizace   

 práce ve škole,  TV, PČ 

 orientace  VDO- rozvíjí disciplinovanost, 

 v prostorách školy,  vytváří vědomí vlastní 

 pracovní návyky  zodpovědnosti 

 město a místní   

 krajina   

 jeho části, ulice, poznává části města,  

 parky, náměstí, orientuje se podle  

 pošta, zdravotní důležitých budov;  

 zařízení, obchody, dokáže jednoduchým  

 policie, stanice způsobem popsat trasu  

 hromadné dopravy, ze svého bydliště nebo  

 řeka, minulost od školy  

 a současnost města k jednoduchým  

  a známým cílům  

  v okolí bydliště nebo  

  školy; umí si poradit  

  v situaci, kdy se ztratí TV, ČJ 

  a dostane do méně ENV-vede k uvědomování 
  známých míst svého si podmínek života a možnosti 

  města jejich ohrožování 
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  LIDÉ KOLEM      

  NÁS      

  rodina      
       

  postavení jedince rozlišuje příbuzenské    

  v rodině, role členů vztahy v rodině, role    

  rodiny, rodinných příslušníků    

  příbuzenské a a vztahy mezi nimi    

  mezigenerační odvodí význam a    

  vztahy - úcta, potřebu různých    

  pomoc, život povolání a pracovních    

  a funkce rodiny, činností     

  práva a povinnosti   ČJ   

  členů rodiny,   OSV- rozvíjí základní   

  významné události   dovednosti pro komunikaci   

  v rodině   a spolupráci   

  soužití lidí      

  mezilidské vztahy,      

  komunikace, projevuje toleranci    

  pomoc nemocným; k přirozeným    

  chování lidí - odlišnostem    

  vlastnosti lidí, spolužáků, jejich    

  pravidla slušného přednostem i VDO- vede k respektování   

  chování 

nedosta

tkům  kulturních odlišností   

  právo a      

  spravedlnost      

  základní lidská rozpozná ve svém ČJ   

  práva a práva okolí nevhodné OSV- napomáhá primární   

  dítěte, práva a chování a jednání prevenci sociálně patologických   

  povinnosti žáků a vyjadřuje nesouhlas jevů a škodlivých způsobů   

  školy s takovým chováním chování   

        

     VDO- vede k dodržování   

     lidských práv   

  LIDÉ A ČAS      
        

  orientace v čase      
        

  části dne - režim využívá časové údaje    

  dne, roční doby při řešení různých    

   situací v denním    

   životě;  
ČJ, HV, PČ 

  
       

  orientace v čase vyhledává    

   a porovnává    

   na příkladech    

   skutečnosti týkající se VDO - utváří hodnoty, jako jsou   

   odlišností způsobu tolerance a spravedlivost   

   života rodiny, zvyků OSV   

   a práce lidí dříve a MEDV - učí využívat potenciál   

   nyní  médií jako zdroje informací   
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  ROZMANITOST     

  NEŽIVÉ A ŽIVÉ     

  PŘÍRODY,     

  OCHRANA     

  PŘÍRODY     

  rostliny     
       

  znaky života, roztřídí některé    

  životní potřeby přírodniny podle    

  a projevy, výživa, nápadných určujících    

  stavba těla, znaků    

  význam v přírodě  VV, PČ,HV   

  pro člověka  EV - vede k odpovědnosti   

    ve vztahu k přírodě   

    VMEGS - utváří pozitivní   

    postoj ke kulturní rozmanitosti   

  živočichové     
       

  znaky života, roztřídí některé    

  životní potřeby přírodniny podle    

  a projevy, výživa, nápadných určujících    

  význam v přírodě znaků    

  pro člověka     

  ohleduplné     

  chování k přírodě     

  a ochrana přírody     
       

  odpovědnost lidí, pozoruje, popíše    

  ochrana a tvorba a porovná viditelné    

  životního prostředí, proměny v přírodě    

  ochrana rostlin v jednotlivých    

  a živočichů, ročních obdobích    

  likvidace odpadů     

  živelné pohromy a uvědomuje si význam    

  ekologické svého správného    

  katastrofy počínání v přírodě,    

   ve městě - dodržuje    

   pořádek, neničí okolní    

   přírodu    

       
. 
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  ČLOVĚK A     

  JEHO ZDRAVÍ     

  lidské tělo     
       

  základní stavba uplatňuje základní    

  a péče o zdraví, hygienické, režimové    

  zdravá výživa- a jiné zdravotně    

  denní režim, pitný preventivní návyky    

  režim, zdravá na základě VV,PČ,TV,HV   

  strava, nemoc, elementárních znalostí OSV - napomáhá primární   

  drobné úrazy o lidském těle prevenci sociálně patologických   

  a poranění, první  jevů a škodlivých způsobů   

  pomoc, osobní,  chování   

  intimní hygiena     

  osobní bezpečí     
       

  bezpečné chování chová se obezřetně při    

  v rizikovém setkání s neznámými    

  prostředí, bezpečné jedinci, odmítne    

  chování komunikaci, která je    

  v silničním mu nepříjemná,    

  provozu v roli v případě potřeby OSV - napomáhá primární   

  chodce a cyklisty, požádá o pomoc pro prevenci sociálně patologických   

  krizové situace sebe i pro jiné dítě; jevů a škodlivých způsobů   

  (šikana, tý  ání) uplatňuje základní chování   

   pravidla účastníků VDO- motivuje k ohleduplnosti   

   silničního provozu a ochotě pomoci druhým   

  situace     

  hromadného     

  ohrožení     

  znaky hromadného reaguje adekvátně    

  ohrožení na pokyny dospělých    

   při mimořádných    

   událostech    

 2. MÍSTO, KDE     

 ročník ŽIJEME     

  domov     
       

  prostředí domova,     

  bydliště, dům - zná cestu na určené    

  jeho členění, místo a rozliší možná    

  označení, adresa, nebezpečí v TV, PČ, M   

  byt - místnosti, nejbližším okolí OSV- přispívá k utváření   

  funkce, vybavení; pozoruje a popíše dobrých vztahů ve třídě mimo   

  orientace v místě změny v nejbližším ni VDO- vede k dodržování   

  bydliště okolí, obci lidských práv   
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  škola     

  prostředí školy, orientuje se v okolí    

  činnosti ve škole, a prostorách školy;    

  okolí školy, dodržuje školní režim    

  bezpečná cesta a spolupracuje s    

  do školy třídním kolektivem    

  třída - školní režim     

  a řád organizace     

  práce ve škole,     

  orientace v     

  prostorách školy,     

  pracovní ná  yky     

  město a místní     

  krajina     

  její části, ulice, poznává části města,    

  parky, náměstí, orientuje se podle    

  pošta, zdravotní důležitých budov;    

  zařízení, obchody, dokáže jednoduchým    

  policie, stanice způsobem popsat trasu    

  hromadné dopravy; ze svého bydliště nebo    

  řeka a jiné od školy    

  významné k jednoduchým    

  přírodniny města; a známým cílům    

  minulost v okolí bydliště nebo    

  a současnost města školy    

  LIDÉ KOLEM     

  NÁS     

  rodina     
       

  postavení jedince rozlišuje příbuzenské    

  v rodině, role členů vztahy v rodině, role    

  rodiny, rodinných příslušníků    

  příbuzenské a vztahy mezi nimi    

  a mezigenerační odvodí význam    

  vztahy - úcta, a potřebu různých    

  pomoc, život povolání a pracovních ČJ,   

  a funkce rodiny, činností HV, PČ, VV   

  práva a povinnosti  VDO- učí schopnosti aktivního   

  členů rodiny,  naslouchání, utváří hodnoty,   

  významné události  jako jsou tolerance   

  v rodině  a spravedlivost   
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  soužití lidí     

  mezilidské vztahy,     

  komunikace,     

  pomoc nemocným;     

  chování lidí -     

  vlastnosti lidí,  
VDO- vede k respektování 

  
  

pravidla slušného 
   

  projevuje toleranci kulturních odlišností   
  

chování 
  

  k přirozeným VMEGS- pomáhá překonávat   
     

   odlišnostem předsudky   

   spolužáků, jejich MV- učí komunikovat   

   přednostem a spolupracovat s příslušníky   

   i nedostatkům odlišných skupin   

  právo     

  a spravedlnost     

  základní lidská rozpozná ve svém    

  práva a práva okolí nevhodné    

  dítěte, práva chování a jednání;    

  a povinnosti žáků uvědomuje si práva    

  školy a povinnosti žáka    

   školy    

    OSV - napomáhá primární   

  LIDÉ A ČAS     
       

  orientace v čase     
       

  určování času, číst využívá časové údaje    

  na ciferníku při řešení různých    

  hodiny, půlhodiny, situací v denním    

  čtvrthodiny, životě; rozezná části    

  minuty, sekundy, dne; umí vyčíst a    

  měření času, části pojmenovat aktuální    

  dne - režim dne, čas z ciferníku hodin    

  kalendářní a školní     

  rok, roční doby  M, ČJ   

  současnost     

  a minulost v     

  našem životě     

  průběh lidského pojmenuje některé    

  života, minulost, kulturní či historické    

  současnost památky; vyhledává    

  a budoucnost a porovnává na    

   příkladech skutečnosti    

   týkající se odlišností    

   způsobu života    

   rodiny; zvyků a práce VV, PČ, ČJ   

   lidí v minulosti MEDV- učí využívat potenciál   

   a v současnosti médií jako zdroje informací   
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  ROZMANITOST     

  NEŽIVÉ A ŽIVÉ     

  PŘÍRODY,     

  OCHRANA     

  PŘÍRODY     

  rostliny     
       

  znaky života,     

  životní potřeby pozoruje, popíše    

  a projevy, výživa, a porovná viditelné VV, PČ, TV   

  stavba těla, proměny v přírodě EV vede k odpovědnosti   

  význam v přírodě v jednotlivých k přírodě,   

  pro člověka ročních obdobích VMEGS   

  živočichové     
       

  znaky života, určí a roztřídí některé    

  životní potřeby přírodniny podle    

  a projevy, výživa, nápadných určujících    

  stavba těla znaků    

  u některých     

  živočichů, význam     

  v přírodě pro     

  člověka     

  ohleduplné     

  chování k přírodě     

  a ochrana přírody     
       

  odpovědnost lidí, pozoruje, popíše    

  ochrana a tvorba a porovná viditelné    

  životního prostředí, proměny v přírodě    

  ochrana rostlin v jednotlivých ročních    

  a živočichů, obdobích    

  likvidace odpadů     

  živelné pohromy uvědomuje si význam    

  a ekologické svého správného    

  katastrofy počínání v přírodě,    

   ve městě - dodržuje    

   pořádek, neničí okolní    

   přírodu    
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  ČLOVĚK     

  A JEHO     

  ZDRAVÍ     

  lidské tělo     
       

  základní stavba uplatňuje základní    

  a funkce lidského hygienické, režimové    

  těla  a jiné zdravotně    

   preventivní návyky    

   s využitím    

   elementárních znalostí    

   o lidském těle;    

   projevuje vhodným ČJ,PČ, VV   

   chováním a činnostmi OSV   

   vztah ke zdraví M  DV   

  péče o zdraví     
       

  zdravá výživa - dodržuje zásady    

  denní režim, pitný bezpečného chování    

  režim, zdravá tak, aby neohrožoval    

  strava, nemoc, zdraví své a zdraví    

  drobné úrazy jiných; dodržuje pitný    

  a poranění, první a stravovací režim;    

  pomoc, osobní, hygienickými návyky    

  intimní hygiena předchází nemocem;    

   seznamuje se se    

   zásadami poskytnutí    

   první pomoci    

  osobní bezpečí     
       

  bezpečné chování chová se obezřetně při    

  v rizikovém setkání s neznámými    

  prostředí, bezpečné jedinci, odmítne    

  chování v komunikaci, která je    

  silničním provozu mu nepříjemná,    

  v roli chodce a v případě potřeby    

  cyklisty, krizové požádá o pomoc pro    

  situace (šikana, sebe i pro jiné dítě;    

  týrání) uplatňuje základní    

   pravidla účastníků    

   silničního provozu;    

  Situace     

  hromadného     

  ohrožení     

  znaky hromadného reaguje adekvátně    

  ohrožení na pokyny dospělých    

   při mimořádných    

   událostech    
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 3. ročník MÍSTO, KDE     

  ŽIJEME     

  město a místní     

  krajina     

  poloha města začlení svého města M, ČJ, CJ, VV, PČ   

  v krajině, minulost do příslušného kraje    

  a současnost a obslužného centra    

  města, významné ČR, pozoruje a popíše    

  budovy, dopravní změny v nejbližším    

  síť okolí a ve městě;    

   městská doprava -    

   autobusové linky jako    

   spojnice částí města    
       

  okolí krajina,     

  místní oblast,     

  region     

  zemský povrch rozliší přírodní EV vede k odpovědnosti   

  a jeho tvary, a umělé prvky k přírodě,   

  vodstvo na v okolní krajině OSV   

  pevnině, rozšíření a vyjádří různými    

  půd, rostlinstva způsoby její estetické    

  a živočichů, vliv hodnoty    

  krajiny na život a rozmanitost, vyznačí    

  lidí, působení lidí v jednoduchém plánu    

  na krajinu a životní místo svého bydliště    

  prostředí, a školy, cestu na    

  orientační body určené místo a rozliší    

  a linie, světové možná nebezpečí    

  strany v nejbližším okolí    

  LIDÉ KOLEM     

  NÁS     

  soužití lidí     
       

  mezilidské vztahy, odvodí význam ČJ - OSV   

  komunikace, a potřebu různých VDO   

  obchod, firmy, povolání a pracovních VMEGS   

  zájmové spolky, činností    

  politické strany,     

  církve, pomoc     

  nemocným,     

  sociálně slabým,     

  společný     

  „evropský dům“     

  chování lidí     
       

  vlastnosti lidí, projevuje toleranci    

  pravidla slušného k přirozeným    

  chování, principy odlišnostem    

  demokracie spolužáků, jejich    

   přednostem i    

   nedostatkům    
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  právo     

  a spravedlnost     

  základní lidská rozpozná ve svém    

  práva a práva okolí nevhodné    

  dítěte, práva chování a jednání,    

  a povinnosti žáků kterým se porušují    

  školy základní lidská práva    

   nebo demokratické    

   principy    

  LIDÉ A ČAS     
       

  orientace v čase     

  a časový řád     
       

  čas jako fyzikální rozlišuje děj v M, VV,MEDV   

  veličina, dějiny minulosti, přítomnosti VDO   

  jako časový sled a budoucnosti    

  událostí, kalendáře,     

  letopočet,     

  generace, režim     

  dne a roční období     
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  současnost      

  a minulost      

  v našem životě      

  průběh lidského uplatňuje elementární     

  života, státní poznatky o sobě,     

  svátky a významné o rodině a činnostech     

  dny člověka, o lidské     

   společnosti soužití,     

   zvycích a o práci lidí;     

   na příkladech     

   porovnává minulost     

   a současnost     

  regionální      

  památky      

  péče o památky, pojmenuje některé     

  lidé a obory rodáky, kulturní či     

  zkoumající historické památky     

  minulost a významné události     

   regionu     

  báje, mýty,      

  pověsti      

  minulost kraje interpretuje některé     

  a předků, domov, pověsti nebo báje     

  vlast a rodný kraj spjaté s místem, v     

   němž žije     

  ROZMANITOST      

  PŘÍRODY      
        

  látky a jejich      

  vlastnosti      

  třídění látek, provádí jednoduché M, PČ, ČJ EV vede k   

  změny látek pokusy u skupiny odpovědnosti k přírodě,   

  a skupenství, známých látek, určuje OSV    

  vlastnosti, jejich společné     

  porovnávání látek a rozdílné vlastnosti     

   a změří základní     

   veličiny pomocí     

   jednoduchých nástrojů     

   a přístrojů     
        

  voda a vzduch      
        

  výskyt, vlastnosti uvědomuje si význam     

  a formy vody, oběh vody a vzduchu pro     

  vody v přírodě, život     

  vlastnosti, složení,      

  proudění vzduchu,      

  význam pro život      
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  rostliny, houby,     

  živočichové     

  znaky života, roztřídí některé    

  životní potřeby přírodniny podle    

  a projevy, průběh nápadných určujících    

  a způsob života, znaků, uvede příklady    

  výživa a stavba výskytu organismů    

  těla u některých ve známé lokalitě    

  nejznámějších     

  druhů, význam     

  v přírodě a pro     

  člověka     

  životní podmínky     
       

  rozmanitost pozoruje, popíše    

  podmínek života a porovná viditelné    

  na Zemi; význam proměny v přírodě    

  ovzduší, vodstva, v jednotlivých ročních    

  půd, rostlinstva obdobích    

  a živočišstva     

  na Zemi     

  živelné pohromy uvědomuje si význam    

  a ekologické svého správného    

  katastrofy počínání v přírodě,    

   ve městě - dodržuje    

   pořádek, neničí okolní    

   přírodu    

  ČLOVĚK     

  A JEHO     

  ZDRAVÍ     

  lidské tělo     
       

  životní potřeby uplatňuje základní VV, PČ, TV   

  a projevy, hygienické, režimové    

  základní stavba a jiné zdravotně    

  a funkce, pohlavní preventivní návyky    

  rozdíly mezi s využitím    

  mužem elementárních znalostí    

  a ženou, základy o lidském těle;    

  lidské reprodukce, projevuje vhodným    

  vývoj jedince chováním a činnostmi    

   vztah ke zdraví    

       
 

. 
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  péče o zdraví,      

  zdravá výživa      

  denní režim, pitný dodržuje zásady     

  režim, pohybový bezpečného chování     

  režim, zdravá tak, aby neohrožoval     

  strava; nemoc, zdraví své a zdraví     

  drobné úrazy jiných; seznamuje     

  a poranění, první se se zásadami     

  pomoc poskytnutí první     

   pomoci     

  osobní bezpečí      
        

  bezpečné chování uplatňuje základní MEDV OSV   

  v rizikovém pravidla účastníků     

  prostředí, bezpečné silničního provozu,     

  chování v chová se obezřetně     

  silničním provozu při setkání s     

  v roli chodce neznámými jedinci,     

  a cyklisty odmítne komunikaci,     

   která je mu     

   nepříjemná     

   a v případě potřeby     

   požádá o pomoc pro     

   sebe i pro jiné dítě     

  situace      

  hromadného      

  ohrožení      

  znaky hromadného reaguje adekvátně     

  ohrožení na pokyny dospělých     

   při mimořádných     

   událostech     
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Učební osnovy v předmětu Přírodověda 

 
období učivo výstup 

mezipředmětové vztahy, 
poznámka 

 
 průřezová témata  

      

       

 4. ROZMANITOST     

 ročník NEŽIVÉ A ŽIVÉ     

  PŘÍRODY,     

  OCHRANA     

  PŘÍRODY     

  látky a jejich     

  vlastnosti     

  třídění látek, založí jednoduchý PV -pokusy s horninami   

  změny skupenství, pokus, vyhodnotí    

  vlastnosti látek a vysvětlí výsledky    

  a jejich porovnání svého pozorování,    

   porovnává smysly    

   vlastnosti jednotlivých    

   látek    

  měření veličin na základě měření MA - práce s jednotkami   

  s praktickým dostupnými měřícími    

  užíváním nástroji a přístroji    

  základních získává informace    

  jednotek o látkách    

  voda a vzduch     
       

  výskyt, vlastnosti založí jednoduchý    

  a formy pokus, vyhodnotí    

  skupenství vody a vysvětlí výsledky OSV - dovednost komunikace   

   svého pozorování a spolupráce   

  oběh vody vysvětlí princip    

  v přírodě koloběhu vody    

   v přírodě    

  vzduch - jeho objevuje a zjišťuje EV - vede k uvědomování si   

  význam, vlastnosti, propojenost prvků podmínek života a možnosti   

  složení a proudění živé a neživé přírody, jejich ohrožování   

   princip rovnováhy    

   přírody a nachází    

   souvislost mezi    

   konečným vzhledem    

   přírody a činností    

   člověka    
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  Horniny, nerosty     

  a půda     
       

  některé vysvětlí rozdíl mezi    

  hospodářsky horninou a nerostem;    

  významné horniny na základě ukázek    

  a nerosty nejznámějších hornin    

   a nerostů získává    

   informace o jejich    

   vlastnostech a použití    

       

  vznik, význam nachází souvislosti VDO-rozvíjí disciplinovanost,   

  a zvětrávání půdy mezi konečným sebehodnocení a samostatnost   

   vzhledem přírody    

   a činnostmi člověka;    

   založí jednoduchý    

   pokus, který na    

   základě získaných    

   informací vyhodnotí    

  vesmír a Země     
       

  střídání dne a noci; vysvětlí na základě    

  střídání ročních elementárních    

  období poznatků o Zemi    

   souvislost    

   s rozdělením času    

   a střídáním ročních    

   období    

  rostliny, houby     

  a živočichové     
       

  znaky života, porovnává základní EV - vede k odpovědnosti   

  životní potřeby, projevy života k přírodě,ČT - práce s odbornou   

  projevy, průběh na konkrétních literaturou   

  a způsob života organismech,    

  rostlin, hub prakticky třídí    

  a živočichů organismy do    

   známých skupin,    

   využívá k tomu    

   i jednoduché klíče    

   a atlasy    

  výživa a stavba porovnává stavbu těla VV   

  těla některých rostlin, hub    

  nejznámějších a živočichů a zjišťuje    

  živých organismů základní rozdíly    

   ve stavbě jejich těla    
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  životní podmínky     
       

  rozmanitost porovnává základní    

  životních projevy života    

  podmínek na konkrétních    

   organismech,    

   prakticky třídí    

   organismy    

   do známých skupin,    

   využívá k tomu    

   i jednoduché klíče    

   a atlasy    

  význam ovzduší, zkoumá základní EV -podněcuje aktivitu   

  vodstva, půd, společenstva ve a ohleduplnost ve vztahu   

  rostlinstva vybraných lokalitách k životnímu prostředí   

  a živočichů na regionů, zdůvodní    

  Zemi, podnebí, podstatné vzájemné    

  počasí vztahy mezi    

   organismy a nachází    

   shody a rozdíly    

   v přizpůsobení    

   organismů prostředí    

  rovnováha     

  v přírodě     

  propojenost živé objevuje a zjišťuje EV - vede k uvědomování si   

  a neživé přírody propojenost prvků podmínek života a možnosti   

   živé a neživé přírody, jejich ohrožování   

   princip rovnováhy    

   přírody a nachází    

   souvislost mezi    

   konečným vzhledem    

   přírody a činností    

   člověka    

  vzájemné vztahy založí jednoduchý    

  mezi organismy pokus, vyhodnotí    

   a vysvětlí výsledky    

   svého pozorování    

  základní třídí organismy    

  společenstva do známých skupin,    

   porovnává vztahy    

   mezi jednotlivými    

   společenství; objevuje    

   na základě zkoumání    

   života živočichů    

   potravní řetězce    

   jednotlivých skupin    
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  ohleduplné     

  chování k přírodě     

  a ochrana přírody     
       

  odpovědnost lidí zhodnotí některé    

  za stav přírody, konkrétní činnosti    

  ochrana životního člověka v přírodě    

  prostředí, ochrana a rozlišuje aktivity,    

  živočichů a rostlin; které mohou prostředí    

  likvidace odpadů i zdraví člověka EV - pěstuje návyky pro   

   podporovat nebo každodenní chování a jednání   

   poškozovat vůči životnímu prostředí   

  živelné pohromy zkoumá příčiny MV- vytváří představu o roli   

  a ekologické živelných pohrom médií   

  katastrofy a katastrof v přírodě,    

   hledá souvislosti v    

   negativních postojích    

   člověka k přírodě    

  ČLOVĚK     

  A JEHO     

  ZDRAVÍ     

  lidské tělo     
       

  základní životní využívá znalostí    

  potřeby a projevy, lidského těla k    

  základní stavba a vysvětlení základních OSV - rozvíjí základní   

  funkce lidského funkcí jednotlivých dovednosti pro komunikaci a   

  těla orgánových soustav spolupráci   

  péče o zdraví,     

  zdravá výživa     

  denní režim, pitný účelně organizuje svůj VDO - vytváří vědomí vlastní   

  režim a zdravá čas pro učení, práci, zodpovědnosti   

  strava zábavu a odpočinek    

   podle vlastních potřeb    

   s ohledem na    

   oprávněné nároky    

   jiných osob    

  návykové látky     

  a zdraví     

  nebezpečnost předvádí OSV - napomáhá primární   

  návykových látek v modelových prevenci sociálně patologických   

   situacích osvojené jevů a škodlivých způsobů   

   jednoduché způsoby chování   

   odmítání nabízených    

   návykových látek    
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  osobní nebezpečí     
       

  bezpečné chování uplatňuje znalosti VDO-rozvíjí disciplinovanost,   

  v rizikovém o silničním provozu - sebehodnocení a samostatnost   

  prostředí; bezpečné dopravní značky    

  chování v a pravidla silničního    

  silničním provozu provozu –    

  v roli chodce v modelových    

  a cyklisty situacích,    

   na dopravním hřišti    

  situace     

  hromadného     

  ohrožení     

  znaky hromadného uplatňuje účelné    

  ohrožení způsoby chování    

   v modelových    

   situacích simulujících    

   mimořádné události    

   a v situacích    

   ohrožujících zdraví    

 5. ROZMANITOST     

 ročník NEŽIVÉ A ŽIVÉ     

  PŘÍRODY,     

  OCHRANA     

  PŘÍRODY     

  Horniny, nerosty     

  a půda     
       

  hospodářsky třídí jednoduché PV -pokusy s horninami   

  významné horniny nerosty a horniny;    

  a nerosty; založí jednoduchý    

  zvětrávání, vznik pokus, vyhodnotí    

  půdy a její význam a vysvětlí výsledky    

   svého pozorování    

  vesmír a Země     
       

  sluneční soustava, vysvětlí na základě MA - práce s jednotkami   

  den a noc, roční elementárních    

  období, vznik poznatků o Zemi jako    

  Země součásti vesmíru    

   souvislost s    

   rozdělením času a    

   střídáním ročních    

   období    
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  rostliny, houby     

  a živočichové     
       

  znaky života, porovnává základní EV - vede k odpovědnosti k   

  životní potřeby projevy života přírodě,ČT - práce s odbornou   

  a projevy, průběh na konkrétních literaturou   

  a způsob života, organismech,    

  výživa, stavba těla prakticky třídí    

  u nejznámějších organismy do    

  druhů; význam známých skupin,    

  v přírodě využívá k tomu    

  pro člověka jednoduché klíče    

   a atlasy, založí    

   jednoduchý pokus    

   vyhodnotí a vysvětlí    

   výsledky svého    

   pozorování    

  životní podmínky     
       

  životní podmínky - zkoumá základní EV -podněcuje aktivitu a   

  rozmanitost společenstva ohleduplnost ve vztahu k   

  podmínek života ve vybraných životnímu prostředí   

  na Zemi, význam lokalitách regionů,    

  ovzduší, vodstva, zdůvodní podstatné    

  půd, rostlinstva a vzájemné vztahy mezi    

  živočišstva na organismy a nachází    

  Zemi; podnebí a shody a rozdíly    

  počasí v přizpůsobení    

   organismů prostředí;    

   porovnává základní    

   projevy života    

   na konkrétních    

   organismech,    

   prakticky třídí    

   organismy do    

   známých skupin,    

   využívá k tomu    

   i jednoduché klíče    

   a atlasy    
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  rovnováha     

  v přírodě     

  rovnováha objevuje a zjišťuje EV - vede k uvědomování si   

  v přírodě - propojenost prvků podmínek života a možnosti   

  vzájemné vztahy živé a neživé přírody, jejich ohrožování   

  mezi organismy, princip rovnováhy    

  základní přírody a nachází    

  společenstva souvislosti mezi    

   konečným vzhledem    

   přírody a činností    

   člověka    

   zkoumá základní    

   společenstva    

   ve vybraných    

   lokalitách regionů,    

   zdůvodní podstatné    

   vzájemné vztahy mezi    

   organismy a nachází    

   shody a rozdíly    

   v přizpůsobení    

   organismů prostředí    

  ohleduplné     

  chování k přírodě     

  a ochrana přírody     
       

  ohleduplné zhodnotí některé    

  chování k přírodě konkrétní činnosti    

  a ochrana přírody - člověka v přírodě    

  odpovědnost lidí, a rozlišuje aktivity,    

  ochrana a tvorba které mohou prostředí    

  životního prostředí, i zdraví člověka    

  ochrana rostlin podporovat nebo EV - pěstuje návyky pro   

  a živočichů, poškozovat každodenní chování a jednání   

  likvidace odpadů,  vůči životnímu prostředí   

  živelné pohromy zkoumá příčiny MV- vytváří představu o roli   

  a ekologické živelných pohrom médií   

  katastrofy a katastrof v přírodě,    

   hledá souvislosti    

   v negativních    

   postojích člověka k    

   přírodě    

  ČLOVĚK A     

  JEHO ZDRAVÍ     
       

  lidské tělo     
       

  lidské tělo - životní využívá znalostí    

  potřeby a projevy, lidského těla k    

  základní stavba vysvětlení základních    

  a funkce, funkcí jednotlivých    

   orgánových soustav    
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  pohlavní rozdíly dokáže pojmenovat    

  mezi mužem a primární a sekundární    

  ženou, základy rozdíly mezi    

  lidské reprodukce, mužským a ženským    

  vývoj jedince tělem;  rozlišuje    

   jednotlivé etapy    

   lidského života    

   a orientuje se OSV - rozvíjí základní   

   ve vývoji dítěte před dovednosti pro komunikaci   

   a po jeho narození a spolupráci   

  partnerství, uplatňuje ohleduplné OSV - napomáhá primární   

  rodičovství, chování k druhému prevenci sociálně patologických   

  základy sexuální pohlaví a orientuje se jevů a škodlivých způsobů   

  výchovy - rodina v bezpečných chování   

  a partnerství, způsobech sexuálního    

  biologické chování mezi chlapci    

  a psychické změny a děvčaty v daném    

  v dospívání, věku    

  reprodukční zdraví     

  (předčasná     

  sexuální zkušenost,     

  některé nemoci     

  přenosné     

  pohlavním stykem,     

  HIV/AIDS     

  prevence nemocí),     

  plánované     

  rodičovství, etická     

  stránka sexuality     

  péče o zdraví,     

  zdravá výživa     

  péče o zdraví, účelně organizuje svůj    

  zdravá výživa - čas pro učení, práci,    

  denní režim, pitný zábavu a odpočinek    

  režim, zdravá podle vlastních potřeb    

  strava s ohledem na    

   oprávněné nároky    

   jiných osob    

  nemoc, drobné uplatňuje základní    

  úrazy a poranění, dovednosti a návyky    

  první pomoc, související s rozvojem    

  osobní, intimní a zdraví a jeho    

  duševní hygiena, preventivní ochranou,    

  hygiena odívání a ošetří drobná a střední    

  aktivní pohyb, poranění a zajistí    

  úrazová zábrana, lékařskou pomoc    

  reklamní vlivy     
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  návykové látky     

  a zdraví     

  návykové látky předvede    

  a zdraví - odmítání v modelových    

  návykových látek; situacích osvojené    

  hrací automaty jednoduché způsoby    

  jako další forma odmítání návykových    

  nebezpečné látek; uvědomuje si OSV - napomáhá primární   

  závislosti; počítače nebezpečí závislosti prevenci sociálně patologických   

  jako prostředek na hracích automatech jevů a škodlivých způsobů   

  zábavy - gemblerství chování   

  osobní nebezpečí     

  bezpečné chování uplatňuje znalosti    

  v rizikovém o silničním provozu -    

  prostředí, bezpečné dopravní značky    

  chování v a pravidla silničního    

  silničním provozu provozu –    

  v roli chodce v modelových    

  a cyklisty situacích, na VDO - rozvíjí sebehodnocení,   

   dopravním hřišti disciplinovanost a samostatnost   

  krizové situace není lhostejný k    

  (šikana, týrání, týrání, brutalitě,    

  sexuální šikaně a jiným    

  zneužívání), formám násilí; projeví    

  brutalita a jiné svůj názor a zastane se    

  formy násilí v slabšího jedince    

  médiích, služby  VDO - motivuje k ohleduplnosti   

  odborné pomoci  a ochotě pomoci druhým   

  situace     

  hromadného     

  ohrožení     

  znaky hromadného uplatňuje účelné    

  ohrožení způsoby chování    

   v modelových    

   situacích simulujících    

   mimořádné události    
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Učební osnovy v předmětu Vlastivěda 

 

ročník - učivo výstup mezipředmětové vztahy, poznámka 
období   průřezová témata  

 

4. MÍSTO, KDE 

ročník ŽIJEME   

 mapy obecně   

 zeměpisné   

 a tematické   

 základní principy seznámí se s mapou  

 orientace na mapě; jako zmenšeným  

 obsah, grafika, zobrazením  

 vysvětlivky; skutečnosti; umí  

 význam barevného vyčíst základní  

 značení geografické údaje  

  z mapy a pracuje  

  s legendou  

 druhy map pozoruje rozdílnosti  

 a rozdíly mezi map obecně  

 nimi; orientace zeměpisných  

 podle větových a tematických; určí  

 stran na mapě hlavní a vedlejší  

 i v přírodě; práce světové strany  

 s kompasem na mapě i v přírodě  

  a řídí se podle zásad  

  bezpečného pobytu  

  a pohybu v přírodě;  

  pracuje s kompasem;  

  vyhledává jednoduché  

  údaje o přírodních  

  podmínkách a  

  sídlištích lidí na mapě  

  ČR  

 místní region   
    

 naše město, místní určí a vysvětlí polohu EV - vede k odpovědnosti ve 
 krajina - její části, svého bydliště nebo vztahu k přírodě 
 poloha města v pobytu v rámci  

 krajině, minulost krajiny a státu;  

 a současnost vypráví o důležitých  

 našeho města; historických  

 významné budovy meznících našeho  

 ve městě, dopravní regionu; orientuje se  

 síť v místní veřejné  

  dopravě a v jízdním  

  řádu - umí vyhledat  

  příslušný spoj podle  

  jízdního řádu MHD  
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  okolní krajina - uvede a charakterizuje VDO-rozvíjí disciplinovanost,   

  místní region; významné přírodní sebehodnocení a samostatnost   

  zemský povrch oblasti v regionu -    

  a jeho tvary; povrch, vodstvo,    

  vodstvo na rostlinstvo a    

  pevnině, rozšíření živočichové; seznámí    

  půd, rostlinstva se s chráněnými    

  a živočichů; vliv přírodními oblastmi    

  krajiny na život v okolí bydliště    

  lidí, působení lidí     

  na krajinu a životní     

  prostředí,     

  orientační body     

  a linie     

  regiony ČR     
       

  Praha a vybrané vyhledá typické    

  oblasti ČR, regionální zvláštnosti,    

  surovinové zdroje, přírody, osídlení,    

  výroba, služby hospodářství a    

  a obchod kultury, jednoduchým    

   způsobem posoudí    

   jejich význam    

   z hlediska přírodního,    

   historického    

  naše vlast     
       

  domov, krajina, rozlišuje hlavní VMEaGS -utváří pozitivní   

  národ; základy orgány státní moci postoj ke kulturní rozmanitosti   

  státního zřízení a některé jejich    

  a politického zástupce, symboly    

  systému ČR, státní našeho státu a jejich    

  správa význam    

  a samospráva,     

  státní symboly     

  cestování - zprostředkuje    

  srovnání krajiny ostatním zkušenosti,    

  a přírody v naší zážitky a zajímavosti    

  vlasti s krajinou z vlastních cest    

  v cizině; zážitky a porovná způsob    

  z vlastních cest života a přírodu v naší    

   vlasti a jiných zemích    
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  LIDÉ KOLEM     

  NÁS     

  rodina     
       

  role členů rodiny; vyjádří na základě    

  život a funkce vlastních zkušeností    

  rodiny; základní vztahy mezi    

  příbuzenské členy rodiny;    

  a mezigenerační popisuje život rodiny -  DPŽ  

  vztahy využívá srovnání své    

   zkušenosti se    

   zkušenostmi svých    

   spolužáků k utvoření    

   vlastního názoru    

  soužití lidí     
       

  mezilidské vyjádří na základě MV - rozvíjí komunikační   

  zájmové spolky, vlastních zkušeností schopnost při vystupování   

  politické strany, základní vztahy mezi    

  církve, pomoc lidmi, vyvodí    

  nemocným, a dodržuje pravidla    

  sociálně slabým, pro soužití ve škole    

  společný (mezi chlapci  DPŽ  

  "evropský dům" a dívkami),    

   v rodině, v obci    

   (městě)    

   rozlišuje základní    

   rozdíly mezi    

   jednotlivci, obhájí při    

   konkrétních    

   činnostech své názory,    

   popřípadě připustí    

   svůj omyl, dohodne se    

   na společném postupu    

   a řešení se spolužáky    

  chování lidí     

  vlastnosti lidí, rozpozná ve svém VMEaGS -kultivuje postoj k   

  pravidla slušného okolí nevhodné Evropě   

  chování, principy chování a jednání,    

  demokracie kterým se porušují  DPŽ  

   základní lidská práva    

   nebo demokratické    

   principy    
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  právo     

  a spravedlnost     

  základní lidská seznámí se    

  práva a práva se základními    

  dítěte; práva lidskými právy, právy  DPŽ  

  a povinnosti žáků a povinnostmi dětí -    

  školy; protiprávní školáků; rozpozná    

  jednání základní; znaky protiprávního    

   jednáním    

  kultura     
       

  globální problémy; poukáže v nejbližším VDO - utváří hodnoty jako   

  významné sociální společenském tolerance a spravedlnost   

  problémy; a přírodním prostředí    

  problémy na změny a některé  DPŽ  

  konzumní problémy společnosti    

  společnosti; a navrhne možnosti    

  nesnášenlivost zlepšení kulturního    

  mezi lidmi, městského prostředí;    

  globální problémy     

  přírodního     

  prostředí     

  LIDÉ A ČAS     
       

  orientace v čase     

  a časový řád     
       

  historie jako pracuje s časovými VDO - utváří hodnoty jako   

  časový sled údaji a využívá tolerance a   

  událostí; pojmy zjištěných údajů spravedlnost, respektování   

  letopočet, k pochopení vztahů kulturních odlišností   

  generace; mezi ději; srovnává    

  státní svátky a hodnotí na    

  a významné dny vybraných ukázkách    

   způsob života a práce    

   předků na našem    

   území v hlavních    

   historických    

   obdobích; objasní    

   historické důvody    

   pro zařazení státních    

   svátků a významných    

   dnů    

  významné     

  události našich     

  dějin     

  současnost a zdůvodní základní Čj - čtení   

  minulost v našem význam ochrany    

  životě - proměny historických movitých    

  způsobu života, i duchovních památek    

  bydlení, předměty     

  denní potřeby     
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  regionální památky využívá nejrůznější práce s encyklopediemi   

  - péče o památky, informace z    

  lidé a obory dostupných zdrojů -    

  zkoumající archivů, knihoven,    

  minulost sbírek muzeí a galerií    

   pro pochopení    

   minulosti    

  báje, mýty, pověsti rozeznává současnost ČT - pověsti a báje   

  - minulost rodného a minulost; seznamuje    

  města, regionu se s bájemi, mýty    

  a země a pověstmi města,    

   regionu a země    

  období prehistorie, orientuje se v hlavních    

  Sámova říše, Velká reáliích minulosti    

  Morava, a současnosti naší    

  Přemyslovci, vlasti, seznamuje se    

  Lucemburkové, se životem    

  Jagelonci, významných    

  Habsburkové  historických osobností    

   a jejich historickým    

   přínosem    

  MÍSTO, KDE     

 5. ŽIJEME     

 ročník mapy obecně     

  zeměpisné     

  a tematické     

  obsah, grafika, pozoruje rozdílnosti    

  vysvětlivky; map obecně    

  legenda zeměpisných    

   a tematických; „čte“    

   jednoduchou    

   historickou mapu    

   nebo náčrt    

  turistické mapy - rozumí barevné VV   

  grafika a značky grafice turistické    

   mapy a smluvním    

   značkám    

  orientace podle určí světové strany    

  mapy - světové v přírodě i podle    

  strany; dodržování mapy, orientuje se    

  zásad bezpečného podle nich a řídí se    

  chování v přírodě podle zásad    

   bezpečného pobytu    

   v přírodě    

       

       
 

. 
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  místní region     
       

  orientace podle pracuje s turistickou EV - vede k odpovědnosti ve   

  místní turistické mapou místní krajiny vztahu k přírodě   

  mapy     
       

  naše město, místní určí a vysvětlí polohu VDO-rozvíjí disciplinovanost,   

  krajina - jeho části, svého bydliště nebo sebehodnocení a samostatnost   

  poloha v krajině, pobytu vzhledem ke    

  minulost krajině a státu    

  a současnost     

  města, význačné     

  budovy, dopravní     

  síť     

  cestovní ruch v uvede a charakterizuje MV - rozvíjí komunikační   

  místním regionu významné atraktivity schopnost při vystupování   

   cestovního ruchu    

   a střediska rekreace    

   v regionu    
       

  hospodářství a uvede a charakterizuje MV- vytváří představu o roli   

  průmysl v místním významné médií   

  regionu zemědělské,    

   průmyslové oblasti    

   v regionu a uvede    

   významné výrobní    

   podniky a služby    

  regionální památky uvede významné VMEaGS -pomáhá překonávat   

  - péče o památky, rodáky a předky, předsudky   

  lidé a obory kulturní a historické    

  zkoumající památky regionu,    

  minulost významné události    

   a jejich místa; chápe    

   význam regionálních    

   tradic a symbolů    

  regiony ČR     
       

  Praha a vybrané vyhledá typické    

  oblasti ČR - regionální zvláštnosti    

  surovinové zdroje, přírody, osídlení,    

  výroba, služby hospodářství    

  a obchod a kulturu; vyhledá    

   na mapě hlavní sídelní    

   střediska jednotlivých    

   regionů    
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  hlavní přírodní jednoduchým    

  a společenské způsobem posoudí    

  atraktivity význam cestovního    

  cestovního ruchu ruchu a rekreace    

  a rekreace z přírodního,    

  v oblastech ČR historického    

   a ekonomického    

   hlediska    

  chráněné krajinné uvede nejvýznamnější EV - vede k odpovědnosti ve   

  oblasti ČR, národní velkoplošná chráněná vztahu k přírodě   

  parky; aktuální území v ČR    

  problémy     

  životního prostředí     

  současný stav a jmenuje příklady    

  aktuální problémy chráněných území    

  životního prostředí přírody    

  v ČR     

  naše vlast     
       

  národ, základy rozlišuje hlavní    

  státního zřízení a orgány státní moci    

  politického a některé jejich    

  systému ČR, státní zástupce, symboly    

  správa a našeho státu a jejich    

  samospráva, státní význam    

  symboly     

  Evropa a svět     
       

  kontinenty, zprostředkuje VMEaGS -kultivuje postoj   

  evropské státy, EU, ostatním zkušenosti, k Evropě   

  cestování zážitky a zajímavosti    

   z vlastních cest a    

   porovná způsob života    

   a přírodu v naší vlasti    

   s jinými evropskými    

   zeměmi    

  poloha ČR popíše polohu ČR VMEaGS -utváří pozitivní   

  v Evropě v Evropě postoj ke kulturní rozmanitosti   

       

  sousední státy ČR popíše polohu MV - vytváří vztah k cizímu   

   sousedních států ČR, jazyku   

   stručně posoudí jejich    

   přírodní tvářnost,    

   hospodářskou    

   a společenskou    

   vyspělost    
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  práce s mapou vyjmenuje a vyhledá    

  Evropy na mapách významné    

   evropské státy,    

   významná evropská    

   města a střediska    

   cestovního ruchu    

  střední a západní orientuje se na    

  Evropa mapách střední    

   a západní Evropy    

  LIDÉ KOLEM     

  NÁS     

  rodina     
       

  postavení jedince vyjádří na základě VDO-rozvíjí disciplinovanost,   

  v rodině, role členů vlastních zkušeností sebehodnocení a samostatnost   

  rodiny, základní vztahy mezi    

  příbuzenské lidmi, vyvodí  DPŽ  

  a mezigenerační a dodržuje pravidla    

  vztahy, život pro soužití ve škole,    

  a funkce rodiny, mezi chlapci    

  práce fyzická a dívkami, v rodině    

  a duševní, nebo ve městě    

  zaměstnání     

  soužití lidí     

  mezilidské vztahy, rozlišuje základní VDO-vede k respektování   

  komunikace, rozdíly mezi kulturních odlišností   

  obchod, firmy, jednotlivci, obhájí při  DPŽ  

  zájmové spolky, konkrétních    

  politické strany, činnostech své názory,    

  církve, pomoc popřípadě připustí    

  nemocným, svůj omyl, dohodne se    

  sociálně slabým, na společném postupu    

  společný a řešení se spolužáky    

  „evropský dům“     

  chování lidí     
       

  vlastnosti lidí, rozpozná ve svém VDO - utváří hodnoty jako   

  pravidla slušného okolí jednání tolerance a spravedlnost   

  chování, principy a chování, které nelze  DPŽ  

  demokracie tolerovat, a které    

   porušuje základní    

   lidská práva nebo    

   demokratické principy    
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  právo     

  a spravedlnost     

  základní lidská zná základní lidská    

  práva a práva práva a jedná    

  dítěte, práva v souladu s nimi;  DPŽ  

  a povinnosti žáků respektuje práva    

  školy; protiprávní svých spolužáků;    

  jednání rozpozná protiprávní    

   chování    

  vlastnictví     
       

  soukromé, veřejné, orientuje se    

  osobní, společné; v základních formách  DPŽ  

  hmotný vlastnictví; používá    

  a nehmotný peníze v běžných    

  majetek; peníze situacích    

  právní ochrana poukáže v nejbližším    

  občanů a majetku, společenském  DPŽ  

  soukromého a přírodním prostředí    

  vlastnictví a na nápadné změny    

  duševních hodnot a problémy ve smyslu    

   porušování práva na    

   soukromé vlastnictví;    

   klade hodnoty duševní    

   nad hodnoty fyzické -    

   sestaví žebříček    

   hodnot    
       

  kultura     
       

  podoby a projevy poznává význam slova MV - rozvíjí komunikační   

  kultury; kulturní kultura; vyjmenuje schopnost při vystupování DPŽ  

  instituce masová obecné a regionální    

  kultura a kulturní instituce    

  subkultura     

  základní globální poznává aktuální    

  problémy – problémy společnosti;    

  významné sociální vysvětlí pojem    

  problémy, konzumní společnost;  DPŽ  

  problémy uvědomuje si důvody    

  konzumní nesnášenlivosti mezi    

  společnosti, lidmi a předchází jim    

  nesnášenlivost     

  mezi lidmi,     

  globální problémy     

  přírodního     

  prostředí     
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  LIDÉ A ČAS     

  současnost     

  a minulost v     

  našem životě     

  historický vývoj rozeznává současné práce s encyklopediemi   

  způsobu života - a minulé; orientuje se    

  bydlení a proměna v hlavních reáliích    

  předmětů denní minulosti    

  potřeby a současnosti naší    

   vlasti    

  významné     

  události našich     

  dějin     

  období rozmachu srovnává a hodnotí na VDO - utváří hodnoty jako   

  habsburské vybraných ukázkách tolerance a   

  monarchie; konec způsob života a práce spravedlnost, respektování   

  habsburské předků na našem kulturních odlišností   

  monarchie; 1. sv. území v hlavních    

  válka; dějinných obdobích    

  vznik (1740 - 1945)    

  samostatného     

  Československého     

  státu;   období     

  "První republiky";     

  2. sv. válka;     

  významné     

  osobnosti     

  jednotlivých     

  historických     

  období     

  historický význam objasní historické    

  a důvody vzniku důvody pro zařazení    

  státních svátků státních svátků    

  a významných dnů a významných dnů    

  vědecké vynálezy - posoudí změny činnosti s obrazovými materiály,   

  vynálezy mění ve způsobu života modely   

  svět, přírodu v novověku, vyloží    

  a chování lidí význam vědy    

   a techniky pro rozvoj    

   výroby    
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: Člověk a jeho svět 

1. období 

Místo, kde žijeme 

- orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy  

- popíše a zvládne cestu do školy 

- uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy 

 

Lidé kolem nás 

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

dodržuje základní pravidla společenského chování 

- setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně 

- projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům  

- pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti 

 

Lidé a čas 

- pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase 

- zná rozvržení svých denních činností 

- rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  

- poznává různé lidské činnosti 

 

Rozmanitost přírody 

- pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

- pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat 

- pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

- provede jednoduchý pokus podle návodu 

 

Člověk a jeho zdraví 

- uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; 

zvládá ošetření drobných poranění 

- pojmenuje hlavní části lidského těla 

- rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví 

jiných 

- uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu 

- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro 

sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 

2. období 

 

Místo, kde žijeme 

- popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

- orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany  

- řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 

 

 



126 
 

 

- má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě  

- uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí 

- sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 

- pozná státní symboly České republiky 

 

Lidé kolem nás 

- dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě) 

- rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých 

- uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy 

- používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a 

vrácené peníze 

- porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování 

peněz 

- sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů 

 

Lidé a čas 

- rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách  

- uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji  

- vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky 

okolí svého bydliště 

 

Rozmanitost přírody 

- na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody  

- popíše střídání ročních období 

- zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení 

organismů prostředí 

- zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata  

- chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí 

- popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí 

pomáhají a které ho poškozují 

- reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech  

- provádí jednoduché pokusy se známými látkami 

 

Člověk a jeho zdraví 

- uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a 

zdravého životního stylu 

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události 

- uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 

dopravní situaci na hřišti 

- odmítá návykové látky 

- ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc 

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

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 
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UMĚNÍ A KULTURA 

 

Hudební výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

 

Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět v této 
časové dotaci:  
1. – 5. ročník 1 hodina týdně  
Výuka probíhá pro všechny ročníky společně ve třídě 1. a 2. ročníku a 3. – 5. ročníku  
vždy při spojování s přihlédnutím k počtu žáků v jednotlivých ročnících Základní formou realizace je 

vyučovací hodina, kromě toho jsou realizovány různé akce, například koncerty nebo žákovská 
vystoupení. Předmět je formálně členěn na čtyři okruhy: vokální činnosti, instrumentální činnosti, 

hudebně pohybové činnosti a poslechové činnosti. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci 

seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky  
a s jazykem hudebního umění. S ním se učí tvořivě pracovat, užívat ho jako prostředek pro 

sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je 

vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a 

interpretovat. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a 

zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se 

tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební 

výchovy. 

 

Mezipředmětové vztahy 
Těsná souvislost vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Hudební výchova je patrná  
s některými tématy vzdělávací oblasti člověk a zdraví (pohyb, tanec), Jazyk a jazyková komunikace 
(texty písní, rytmizace slov), část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru je realizována ve 
vyučovacím předmětu dramatická výchova (vyjadřování pocitů, emoce). 

 

Průřezová témata  
Z průřezových témat jsou začleněna témata z osobnostní a sociální výchovy a multikulturní výchovy. 

 

Klíčové kompetence a výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence – žák Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

Kompetence k učení  

Operuje s obecně užívanými hudebními Vytváří takové situace, v nichž má žák radost 
termíny z učení (zajímavé činnosti, hudebně-pohybové hry 

Obohacuje své estetické vnímání a prožívání a rytmicko - melodická cvičení) 

světa a rozvíjejí svou přirozenou potřebu Individuálním přístupem maximalizuje jejich šanci 
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setkávání s hudbou na úspěch 
 Vede k sebehodnocení 
 Umožňuje porovnávat výsledky a vyvozovat 

 závěry 

 Při hodnocení používá pozitivní motivaci 

 Učí pracovat s chybou 

 Vede k osvojování hudby při vyučování, 

 návštěvou výchovných koncertů, na besedách o 

 hudbě nebo při mimoškolních hudebních 

 aktivitách 

Kompetence k řešení problémů  

Učí se tvořivému myšlení a logickému Zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 
uvažování Umožňuje pracovat s materiály a zdroji, v nichž si 

 mohou žáci ověřit správnost řešení 

 Vede k plánování úkolů a postupů a k úsilí o co 

 nejlepší výsledek 

 Uskutečňuje hudební výchovu prostřednictvím 

 pěveckých, instrumentálních a poslechových 

 činností a vede žáky k výběru správných postupů 

 při řešení úkolů 

 Motivuje úlohami z praktického života 

 Pracuje se všemi zdroji - ústní, tištěné, 

 elektronické 

 K prezentaci používá projekty 

Kompetence komunikativní  

Učí se účinné a všestranné komunikaci Učí žáky poslouchat názor jiných a obhajovat svůj 
Pracuje ve skupinkách, pracuje týmově vlastní 

 Vede k respektování společně dohodnutých 

 pravidel 

 Realizuje soutěže a vystoupení pro spolužáky 

 Vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci 

 žáků k danému úkolu, rozvíjí jejich reproduktivní 

 a částečně i produktivní schopnosti a dovednosti 

Kompetence sociální a personální  

Rozvíjí schopnost spolupracovat, respektovat Vede k týmové práci a realizaci výsledků a 

práci vlastní i druhých k vzájemné pomoci při vokálních, 
 instrumentálních, poslechových a hudebně- 

 pohybových aktivitách 

 Používá skupinovou práci žáků 

 Zadává takové úkoly, při kterých žáci 

 spolupracují. 

 Vytváří společná pravidla vzájemného soužití 

 Buduje pozitivní školní a třídní klima 

Kompetence občanské  

Učí se vnímat svá práva i povinnosti, učí Učí respektovat národnostní rozdíly 
se zodpovědnosti a svobodnému rozhodování Odmítá útlak a hrubé zacházení, emocionálně 

a společně stanovují pravidla chováni působí a vytváří pozitivní vztahy mezi žáky 

v kolektivu Aktuálně zapojuje společenské a kulturní dění 

Získávají vhled do hudební kultury české i  

jiných národů  
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Chrání zdraví své i ostatních  

Kompetence pracovní  

Snaží se uplatňovat získané vědomosti a Výuku doplňuje o praktické exkurze (koncerty, 
dovednosti v praxi a orientovat se při výběru besedy o hudbě) 

budoucího povolání Vede k sebehodnocení s reálnými možnostmi 

Při úkolech spolupracují Podporuje zájem o profesní orientaci 

Respektují bezpečnost a hygienu při práci Společně s žáky formuluje cíl úkolu 

 Vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě 

 a termínech 
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Učební osnovy v předmětu Hudební výchova 1. - 5. ročník 
 

období učivo výstup mezipředmětové vztahy, poznámka 
   průřezová témata  

1. -3. Vokální činnosti    

ročník pěvecký a mluvený  ČJ, DV  

 projev -pěvecké    

 dovednosti (dýchání,    

 výslovnost, nasazení zpívá na základě svých   

 a tvorba tónu, dispozic intonačně čistě   

 dynamicky odlišený a rytmicky přesně   

 zpěv, hlasová hygiena v jednohlase   

 hudební rytmus - rytmizuje a melodizuje   

 realizace písní ve 2/4 jednoduché texty,   

 a 3/4 taktu, improvizuje v rámci   

  nejjednodušších   

  hudebních forem DV.  

 Instrumentální činnosti    

 hudební hry využívá jednoduché   

  hudební nástroje   

  k doprovodné hře TV  

 Hudebně pohybové    

 činnosti    

 pohybový doprovod reaguje pohybem   

 znějící hudby - na znějící hudbu,   

 dvoudobý takt, taneční pohybem vyjadřuje   

 hry se zpěvem, metrum, tempo,   

 jednoduché lidové tance dynamiku, směr melodie TV  

 Poslechové činnosti    

 kvality tónů - délka, síla kvality tónů - délka, síla   

 hudební výrazové hudební výrazové   

 prostředky a hudební prostředky a hudební   

 prvky s výrazným prvky s výrazným   

 sémantickým nábojem - sémantickým nábojem -   

 rytmus, melodie, rytmus, melodie, kontrast   

 kontrast a gradace, a gradace, pohyb melodie   

 pohyb melodie (melodie (melodie vzestupná   

 vzestupná a sestupná) a sestupná)   

 hudební styly a žánry - rozpozná v proudu znějící   

 hudba taneční, hudby některé hudební   

 ukolébavky nástroje, odliší hudbu   

 hudba vokální, vokální, instrumentální   

 Instrumentální, vokálně a instrumentální   

 instrumentální, lidský a vokálně instrumentální   

 hlas a hudební nástroj    
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4. -5. Vokální činnosti  

ročník pěvecký a mluvený zpívá na základě svých 
 projev -pěvecké dispozic intonačně čistě 

 dovednosti (dýchání, a rytmicky přesně 

 výslovnost, nasazení v jednohlase či dvojhlase 

 a tvorba tónu, v durových i mollových 

 dynamicky odlišený tóninách a při zpěvu 

 zpěv), hlasová hygiena, využívá získané pěvecké 

 rozšiřování hlasového dovednosti 

 rozsahu ČJ, DV 

 hudební rytmus - realizuje podle svých 
 realizace písní ve 2/4 individuálních schopností 

 a 3/4 taktu,4/4taktu; a dovedností (zpěvem, 

 dvojhlas a vícehlas - hrou, tancem, doprovodnou 

 prodleva, kánon; záznam hrou) jednoduchou 

 vokální hudby - melodii či píseň zapsanou 

 zachycení melodie písně pomocí not 

 pomocí jednoduchého  

 grafického vyjádření  

 (např. linky), nota jako  

 grafický znak pro tón,  

 zápis rytmu jednoduché  

 písně, notový zápis jako  

 opora při realizaci písně DV.  

Instrumentální činnosti  

hra na hudební nástroje - vytváří v rámci svých 
reprodukce motivů, individuálních dispozic 

témat, jednoduchých jednoduché předehry, 

skladbiček pomocí mezihry a dohry 

jednoduchých hudebních a provádí elementární 

nástrojů z Orffova hudební improvizace 

instrumentáře  

rytmizace,  

melodizace a stylizace,  

hudební improvizace -  

tvorba předeher, meziher  

a doher s využitím  

tónového materiálu  

písně, hudební doprovod  

(akcentace těžké doby  

v rytmickém doprovodu,  

ostinato, prodleva) ČJ, TV 
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 Hudebně pohybové    

 činnosti    

 pohybový doprovod využívá na základě svých   

 znějící hudby - schopností a dovedností   

 dvoudobý, třídobý jednoduché popřípadě   

 a čtyřdobý takt, složitější hudební nástroje   

 pantomima a pohybová k doprovodné hře   

 improvizace s využitím i k reprodukci   

 tanečních kroků jednoduchých motivů   

  skladeb a písní TV  

 orientace v prostoru - ztvárňuje hudbu pohybem   

 utváření pohybové s využitím tanečních   

 paměti, reprodukce kroků, na základě   

 pohybů prováděných při individuálních schopností   

 tanci či pohybových a dovedností vytváří   

 hrách pohybové improvizace TV  

 Poslechové činnosti    

 kvality tónů - délka, síla,    

 barva, výška; hudební    

 výrazové prostředky    

 a hudební prvky    

 s výrazným    

 sémantickým nábojem -    

 rytmus, melodie,    

 kontrast a gradace,    

 pohyb melodie (melodie    

 vzestupná    

 a sestupná), zvukomalba  VV  

 hudební styly a žánry - rozpozná hudební formu   

 hudba taneční, jednoduché písně či   

 ukolébavka, pochod; skladby   

 hudba vokální,    

 Instrumentální, vokálně    

 instrumentální, lidský    

 hlas a hudební nástroj    

 vztahy mezi tóny - rozpozná v proudu znějící   

 souzvuk, akord; hudby některé z užitých   

 interpretace hudby - hudebních výrazových   

 slovní vyjádření (jaká je prostředků, upozorní   

 to hudba a proč je na zřetelné tempové   

 taková) a dynamické hudební   

  změny MKV  
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záznam vokální hudby - 

zachycení písně pomocí 

jednoduchého grafického 

vyjádření, nota jako  

grafický znak pro tón, 

 zápis rytmu jednoduché  

písně, notový zápis jako  

opora při realizaci písně 
 

 

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: Hudební výchova 

1. období  

 

 

Výtvarná výchova  
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:  
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v této 
časové dotaci:  
1. – 3. ročník 1 hodina týdně 

4. – 5. ročník 2 hodiny týdně  
Výuka probíhá v učebně výtvarně laděné. Tato třída je zároveň určena pro činnost zájmového 
kroužku. Výtvarné cítění motivuje žáka při jeho vlastní práci a rozhodování, estetický názor hraje 

roli při formování hodnotového žebříčku.  
Průřezová témata  
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují tato průřezová témata: Osobnostní a 
sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení  
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova  
a Mediální výchova. Průřezová témata rozvíjená ve výtvarné výchově pomáhají žákům ujasnit si, co 

je pro ně, jako budoucí občany, hodnotné a žádoucí, pomáhá budovat mosty pochopení mezi 
různými kulturami. Učí hledat krásu v neponičené přírodě i střízlivě hodnotit působení sdělovacích 
prostředků.  
Mezipředmětové vztahy  
Na výtvarnou výchovu navazují předměty oblasti člověk a svět práce. Výtvarná výchova též 
připravuje půdu pro porozumění humanitním oborům.  
 
 

 

- zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 

- správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při 

zpěvu 

- reaguje pohybem na tempové a rytmické změny 

- rozliší sílu zvuku 
- pozorně vnímá jednoduché skladb 

 

2. období 

- zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem 

- propojí vlastní pohyb s hudbou  

- doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje  

- odliší tóny podle výšky, síly a barvy 

- pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb 

- správně hospodaří s dechem při interpretaci písní, frázování 
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Klíčové kompetence a výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence – žák Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

Kompetence k učení  

Operuje s obecně užívanými termíny Podporuje samostatnost a tvořivost 
a motivuje se pro celoživotní učení Individuálním přístupem maximalizuje jejich šanci 

Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné na úspěch 

metody, plánuje a organizuje vlastní učení Vede k sebehodnocení 

Učí se zdravému životnímu stylu Umožňuje pozorovat a experimentovat, 

Učí se poznávat společenské a kulturní jevy porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

 Při hodnocení používá pozitivní motivaci 

 Plánuje společně se žáky, organizujeme a 

 vyhodnocuje jejich činnost 

 Povzbuzuje žáky k trpělivosti 

Kompetence k řešení problémů  

Učí se tvořivému myšlení a logickému Zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 
uvažování Vede žáky k tomu, aby se nebáli se problémů 

Samostatně řeší problémy a volí vhodné Podporuje využívání moderní techniky při řešení 

způsoby řešení problémů 

Kriticky myslí a činí uvážlivá rozhodnutí Podporuje různé přijatelné způsoby řešení 

 problému, originální způsoby řešení 

 Podporuje samostatnost, tvořivost 

 K prezentaci používá projekty 

Kompetence komunikativní  

Snaží se účinně a všestranně komunikovat Vede žáky k naslouchání názorů jiných a 
Pracuje ve skupinkách, pracuje týmově obhajování vlastních 

Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a Vede k respektování společně dohodnutých 
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 Realizuje výstavy 
 Vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci 

 žáků k danému úkolu 

Kompetence sociální a personální  

Rozvíjí schopnost spolupracovat Zařazuje kooperativní činnost do výuky 
Respektuje práci vlastní i druhých Vytváří projekty pro skupiny žáků 

Podílí se na budování příjemné pracovní Proměňuje skupiny, ve kterých žáci pracují 

atmosféry v týmu, chová se ohleduplně Vede žáky, aby přijímali rozličné role ve skupině 

k ostatním spolužákům i k vyučujícím Vytváří společná pravidla vzájemného soužití 

 Buduje pozitivní školní a třídní klima 

Kompetence občanské  

Snaží se chovat jako zodpovědná osobnost, Zapojuje se do kulturního dění školy 
vnímající svá práva i povinnosti Vede žáky k třídění odpadu 

Společně si stanovuje pravidla chováni Klade důraz na environmentální výchovu- 

v kolektivu projekty k ekologii 

Chápe základní ekologické souvislosti Odmítá útlak a hrubé zacházení 

Kompetence pracovní  

Snaží se uplatňovat získané vědomosti a Doplňuje o praktické exkurze 
dovednosti v praxi a orientovat se při výběru Vede k sebehodnocení s reálnými možnostmi 

budoucího povolání Formuluje společně s žáky cíl úkolu 

Při úkolech spolupracuje Vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě 

Správně vybírá postupy a termínech 

Respektuje bezpečnost a hygienu při práci  
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Učební osnovy v předmětu Výtvarná výchova 
 

   mezipředmětové  

období učivo výstup 
vztahy,  

poznámka 
průřezová  

     

   témata   

1. - 3. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ     

ročník CITLIVOSTI     

 vizuálně obrazné vyjádření     
      

 linie, tvary, objemy, rozpoznává    

 světlostní a barevné kvality a pojmenovává prvky    

 a jejich vztahy - podobnost, vizuálně obrazného    

 kontrast a rytmus; jejich vyjádření (linie, tvary,    

 kombinace a proměny objemy, barvy, objekty);    

 v ploše, objemu a prostoru porovnává je a třídí    

  na základě odlišností    

  vycházejících z jeho    

  zkušeností, vjemů, M, PČ  

  zážitků a představ EV   

 uspořádání objektů     

 do celků     

 uspořádání na základě jejich v tvorbě projevuje své    

 výraznosti, velikosti vlastní životní    

 a vzájemného postavení zkušenosti; uplatňuje při    

 ve statickém a dynamickém tom v plošném    

 vyjádření i prostorovém uspořádání    

  linie, tvary, objemy,    

  barvy, objekty a další    

  prvky a jejich kombinace PČ   

 reflexe a vztahy zrakového     

 vnímání k vnímání     

 ostatními smysly     

 vizuálně obrazná vyjádření vyjadřuje rozdíly při    

 podnětů hmatových, vnímání události    

 sluchových, pohybových, různými smysly    

 čichových, chuťových a pro jejich vizuálně    

 a vyjádření vizuálních obrazné vyjádření volí    

 podnětů prostředky vhodné prostředky    

 vnímatelnými ostatními  PRV, TV, HV  

 smysly  OSV   

      
 



137 
 

 UPLATŇOVÁNÍ    

 SUBJEKTIVITY    

 prostředky pro vyjádření    

 emocí, pocitů, nálad,    

 fantazie, představ a    

 osobních zkušeností    

 manipulace s objekty, pohyb interpretuje podle svých TV  

 těla a jeho umístění v schopností různá OSV  

 prostoru, akční tvar malby vizuálně obrazná VMEGS  

 a kresby vyjádření; odlišné   

  interpretace porovnává   

  se svojí dosavadní   

  zkušeností   

 typy vizuálně obrazných    

 vyjádření    

 jejich rozlišení, výběr a na základě vlastní ČJ  

 uplatnění – hračky, objekty, zkušenosti nalézá   

 ilustrace textů, volná malba a do komunikace   

  zapojuje obsah vizuálně   

  obrazných vyjádření,   

  která samostatně   

  vytvořil, vybral   

  či upravil   

 OVĚŘOVÁNÍ    

 KOMUNIKAČNÍCH    

 ÚČINKŮ    

 osobní postoj v komunikaci    

 jeho utváření osobitost svého vnímání   

 a zdůvodňování; odlišné uplatňuje v přístupu   

 interpretace vizuálně k realitě, k tvorbě   

 obrazných vyjádření a interpretaci vizuálně   

 (samostatně vytvořených obrazného vyjádření   

 a přejatých) v rámci skupin,    

 v nichž se dítě pohybuje;    

 jejich porovnávání s vlastní    

 interpretací    

4. - 5. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ    

ročník CITLIVOSTI    
     

 Vizuálně obrazné vyjádření    
     

 vizuálně obrazné prostředky při vlastních tvůrčích   

 pro vyjádření elementů - činnostech pojmenovává   

 linie, tvar, objem, barevné prvky vizuálně   

 kvality, textura obrazného vyjádření;   

  porovnává je na základě   

  vztahů (světlostní   

  poměry, barevné M, PČ  

  kontrasty, proporční EV  
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vztahy a jiné) 
 
 
 
 
 

 

Uspořádání objektů   

do celků   

uspořádání na základě jejich užívá a kombinuje prvky  

výraznosti, velikosti vizuálně obrazného  

a vzájemného postavení vyjádření ve vztahu  

ve statickém a dynamickém k celku: v plošném  

vyjádření 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 PČ 

reflexe a vztahy zrakového   

vnímání k vnímání   

ostatními smysly   

vizuálně obrazná vyjádření nalézá vhodné  

podnětů hmatových, prostředky pro vizuálně  

sluchových, pohybových, obrazná vyjádření  

čichových, chuťových vzniklá na základě  

a vyjádření vizuálních vztahu zrakového  

podnětů prostředky vnímání k vnímání  

vnímatelnými ostatními dalšími smysly;  

smysly uplatňuje je v plošné,  

 objemové i prostorové PRV, TV,  HV 

 tvorbě OSV 

smyslové účinky vizuálně   

obrazných vyjádření   

umělecká výtvarná tvorba, při tvorbě vizuálně  

fotografie, film, tiskoviny, obrazných vyjádření se  

televize, elektronická média, vědomě zaměřuje DPŽ 

reklama na projevení vlastních  

 životních zkušeností MDV - učí 

 i na tvorbu vyjádření, využívat 

 která mají komunikační potenciál médií 

 účinky pro jeho nejbližší jako zdroje 

 sociální vztahy informací 
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 UPLATŇOVÁNÍ    

 SUBJEKTIVITY    

 

prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ 

a osobních zkušeností 
manipulace s objekty, pohyb 
těla a jeho umístění 

v prostoru, akční tvar malby 

a kresby 

   

 

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) 

TV 

OSV 

VMEGS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typy vizuálně obrazných 
vyjádření 
jejich rozlišení, výběr 
a uplatnění - hračky, objekty, 

ilustrace textů, volná malba, 

skulptura, plastika, 

animovaný film, comics, 

fotografie, elektronický 

obraz, reklama 

obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, 

která samostatně 

vytvořil, nalézá 

a do komunikace 

v sociálních vztazích 

zapojuje 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 přístupy k vizuálně 
obrazným vyjádřením 
hledisko jejich vnímání 
(vizuální, haptické, statické, 

dynamické), hledisko jejich 

motivace (fantazijní, 

založené na smyslovém 

vnímání) 

porovnává různé 
interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření 

a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace  

 
 

 

 

 

 

 

 OVĚŘOVÁNÍ    

 KOMUNIKAČNÍCH    

 ÚČINKŮ    

 osobní postoj v komunikaci    
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 jeho utváření a na základě vlastní   
 zdůvodňování; odlišné zkušenosti nalézá   

 interpretace vizuálně a do komunikace   

 obrazných vyjádření zapojuje obsah vizuálně   

 (samostatně vytvořených obrazných vyjádření,   

 a přejatých) v rámci skupin, která samostatně   

 v nichž se dítě pohybuje; vytvořil, vybral   

 jejich porovnávání s vlastní či upravil   

 interpretací  ČJ  

 komunikační obsah    

 vizuálně obrazných    

 vyjádření    
     

 komunikace se spolužáky, porovnává různé   

 rodinnými příslušníky interpretace vizuálně OSV - pomáhá  

 v rámci skupin, v nichž se obrazného vyjádření k utváření  

 žák pohybuje (ve škole a přistupuje k nim jako pozitivního  

 i mimo školu); vysvětlování ke zdroji inspirace postoje k sobě  

 výsledků tvorby podle svých  samému  

 schopností a zaměření  a k druhým  

 proměny komunikačního    

 obsahu    

     

 záměry tvorby a proměny osobitost svého vnímání   

 obsahu vlastních vizuálně uplatňuje v přístupu   

 obrazných vyjádření i děl k realitě, k tvorbě   

 výtvarného umění 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)   
 

 

 
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: Výtvarná výchova 

1. období 

2. zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

3. rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby 

vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

4. uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky 

své činnosti sdělit svým spolužákům 
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2. období 

 

- uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

- rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich 

základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých 

schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na 

příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) 

- při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, 

zkušeností a fantazie 

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

uměleckého díla 

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti  
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:  
Vyučovací předmět pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v této časové dotaci:  
1. – 5. ročník 1 hodina týdně  
Základní formou realizace je vyučovací hodina. Předmět je členěn na čtyři okruhy: Práce s drobným 
materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů. Výuka  
na prvním stupni probíhá v učebně. Při výuce klademe důraz předně na rozvoj tvořivosti, manuální 
zručnosti, výchovy ke zdraví, dodržování pravidel společenského chování, komunikaci i spolupráci. 
Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti 
důležité pro jejich další život. Na prvním stupni se výuka mnohdy realizuje v krátkodobých 
projektech.  
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata  
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů 
průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 
Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.  
 

Klíčové kompetence a výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence – žák Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

Kompetence k učení  

Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní Oceňuje originální postupy, vlastní náměty, 
vztah k učení, zhodnotí výsledky své činnosti názory a skutečnosti 

Samostatně pozoruje, experimentuje, Zadává úkoly tak, že umožňujeme volbu různých 

porovnává s ostatními postupů 

Vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti Umožňuje žákům prezentovat svoje výtvory a 
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 spoluvytvářet kritéria hodnocení 

Kompetence k řešení problémů  

Vyhledává informace potřebné k jeho Umožňuje práci s knižními pomůckami 
činnosti Umožňuje kombinovat informace z různých zdrojů 

Využívá získané vědomosti a dovednosti (encyklopedie) 

k objevování různých variant řešení, nenechá Zařazuje metody vedoucí k novým řešením, 

se odradit nezdarem objevům a závěrům 

Ověřuje správnost postupů a aplikuje je u Zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují nebo 

dalších činností, sleduje vlastní pokrok pracují samostatně 

 Využívá chybného postupu žáka jako cesty ke 

 správnému řešení 

Kompetence komunikativní  

Vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu Umožňuje žákovi vyjádřit své myšlenky a názory 
Rozumí různým typům nákresů, schémat, a podělit se o své zkušenosti 

přemýšlí o nich, využívá je a dle možností Umožňuje žákům práci s různými obrazovými 

zdokonaluje materiály a schématy 

Využívá získané komunikativní dovednosti Vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci 

k vytváření vztahů a ke spolupráci s žáků k danému úkolu 

ostatními Vede žáky k dodržování pravidel slušného chování 

Kompetence sociální a personální  

Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na Zadává úkoly pro kolektivní činnost 
utváření pravidel práce, pozitivně ovlivňuje Vyžaduje po žácích, aby respektovali danou roli 

kvalitu společné práce v týmu a uznávali autority 

Podílí se na příjemné atmosféře v týmu, Umožňuje žákům hodnotit úspěšnost práce 

poskytne pomoc nebo o ní požádá Oceňuje jejich pokrok 

Vytváří si pozitivní představu o sobě samém,  

která podporuje jeho zdravou sebedůvěru,  

ovládá a řídí svoje jednání, aby dosáhl pocitu  

sebeuspokojení a sebeúcty  

Kompetence občanské  

Respektuje názory druhých lidí, odmítá Umožňuje žákům podělit se o své zkušenosti a 
hrubé zacházení a útlak, je schopen se vcítit názory a vyslechnout názory druhých 

do situací druhých Požaduje dokončení práce za jasně stanovených 

Je si vědom svých práv a povinností ve škole podmínek 

i mimo ni Umožňuje žákům praktický nácvik chování 

Chová se zodpovědně v krizových situacích v krizových situacích 

ohrožujících život a zdraví Seznamuje žáky s kulturními památkami a 

Respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a známými osobnostmi 
kulturní dědictví, projevuje pozitivní postoj Seznamuje žáky s významem třídění odpadu, na 

k uměleckým dílům kterém se i společně prakticky podílí 

Chápe základní ekologické problémy  

Kompetence pracovní  

Používá bezpečně a účinně materiály, Vede žáky ke správnému způsobu užití materiálů, 
nástroje a vybavení, dodržuje vymezená nástrojů, techniky a vybavení 

pravidla, plní své povinnosti, reaguje na Žáky vede důsledně k pravidlům bezpečnosti 

změnu pracovních podmínek práce 

Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti Stanovuje pravidla pracovních postupů z hlediska 

z hlediska kvality, funkčnosti i z hlediska bezpečnosti a funkčnosti 

ochrany zdraví svého i druhých a z hlediska Systematicky vede žáky k řádnému plnění všech 

ochrany životního prostředí povinností a závazků 
 
 
 



143 
 

 

 

Učební osnovy v předmětu Pracovní činnosti 
 

   mezipředmětové  

období učivo výstup 
vztahy, 

poznámka 
průřezová     

   temata  

1.-3. PRÁCE S DROBNÝM    

ročník MATERIÁLEM    

 vlastnosti materiálu    

 přírodniny, modelovací hmota, vytváří jednoduchými OSV - utváří  

 papír, karton, textil, drát, fólie postupy různé předměty a rozvíjí  

 aj. z tradičních základní  

  i netradičních materiálů dovednosti pro  

   spolupráci  

   EV - vede k  

   vnímavému  

   a citlivému  

   přístupu k  

   přírodě  

   PRV, VV, ČJ  

 jednoduché pracovní operace    

 a postupy    

 jednoduché pracovní operace pracuje podle slovního   

 a postupy, organizace práce návodu a předlohy ČJ  

 lidové zvyky, tradice, řemesla  VMEGS -  

   význam  

   kulturního  

   a historického  

   dědictví jako  

   zdroje poznání  

   

ČJ, PRV, VV, 

HV,  

   TV  

 PRÁCE MONTÁŽNÍ    

 A DEMONTÁŽNÍ    

 stavebnice    

 stavebnice (plošné, prostorové, zvládá elementární   

 konstrukční), sestavování dovednosti a činnosti   

 modelů při práci se stavebnicemi M, ČJ, VV  
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 PĚSTITELSKÉ PRÁCE    

 pěstování rostlin    

 základní podmínky provádí pozorování   

 pro pěstování rostlin přírody, zaznamená   

  a zhodnotí výsledky   

  pozorování PRV, ČJ  

 pěstování pokojových rostlin pečuje o nenáročné   

  rostliny   

 PŘÍPRAVA POKRMŮ    

 výběr, nákup a skladování připraví samostatně   

 potravin jednoduchý pokrm PRV, ČJ, M  

 pravidla správného stolování chová se vhodně při   

  stolování   

4.-5. PRÁCE S DROBNÝM    

ročník MATERIÁLEM    

 vlastnosti materiálu    

 přírodniny, modelovací hmota, vytváří přiměřenými OSV - utváří a  

 papír, karton, textil, drát, fólie pracovními operacemi rozvíjí základní  

 aj. a postupy na základě dovednosti pro  

  své představivosti různé spolupráci  

  výrobky z daného EV - vede k  

  materiálu vnímavému a  

   citlivému  

   přístupu k  

   přírodě  

   PRV, VV, ČJ  

 pracovní pomůcky a nástroje    

 funkce a využití volí vhodné pracovní VV  

  pomůcky, nástroje   

  a náčiní vzhledem   

  k použitému materiálu   

 jednoduché pracovní operace    

 a postupy    

 organizace práce udržuje pořádek PRV  

  na pracovním místě   

  a dodržuje zásady   

  hygieny a bezpečnosti   

  práce; poskytne první   

  pomoc při úrazu   

 lidové zvyky, tradice, řemesla využívá při tvořivých VMEGS -  

  činnostech s různým význam  

  materiálem prvky kulturního  

  lidových tradic a historického  

   dědictví jako  

   zdroje poznání  
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ČJ, PRV, VV,  

HV, TV 

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ   

A DEMONTÁŽNÍ   

stavebnice   

plošné, prostorové, provádí při práci se ČJ, M, VV 
konstrukční, sestavování stavebnicemi  

modelů jednoduchou montáž  

 a demontáž  

práce s návodem, předlohou, pracuje podle slovního ČJ, VV 
jednoduchým náčrtkem návodu, předlohy,  

 jednoduchého náčrtku  

 dodržuje zásady  

 hygieny a bezpečnosti  

 práce, poskytne první  

 pomoc při úrazu  

PĚSTITELSKÉ PRÁCE   

pěstování rostlin   

základní podmínky pro provádí jednoduché ČJ, PRV 
pěstování rostlin, půda a její pěstitelské činnosti,  

zpracování, výživa rostlin, samostatně vede  

osivo pěstitelské pokusy  

 a pozorování  

pěstování rostlin ze semen volí podle druhu ČJ, PRV 
v místnosti, na zahradě pěstitelských činností  

(okrasné rostliny, léčivky, správné pomůcky,  

koření, zelenina aj.) nástroje a náčiní  

pěstování pokojových rostlin ošetřuje a pěstuje podle PRV 
 daných zásad pokojové  

 i jiné rostliny  

rostliny jedovaté, rostliny jako dodržuje zásady PRV 
drogy, alergie hygieny a bezpečnosti  

 práce; poskytne první  

 pomoc při úrazu  
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PŘÍPRAVA POKRMŮ 
základní vybavení kuchyně orientuje se PRV  

  v základním vybavení   

  kuchyně   

 výběr, nákup a skladování připraví samostatně ČJ,M, PRV  

 potravin jednoduché studené   

  i teplé pokrmy   

 jednoduchá úprava stolu, dodržuje pravidla PRV  

 pravidla správného stolování správného stolování   

  a společenského   

  chování   

 technika v kuchyni – historie udržuje pořádek PRV  

 a význam a čistotu pracovních   

  ploch, dodržuje zásady   

  hygieny a bezpečnosti   

  práce; poskytne první   

  pomoc při úrazu   

 

 

 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: Pracovní výchova 

1. období 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
- zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami;  
- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 
- pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

- vládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
- provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky 
- pečuje o nenáročné rostliny 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

-  upraví stůl pro jednoduché stolování  

-  chová se vhodně při stolování 

 

2. období 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

- vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu 

- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii 
- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu, udržuje pořádek 

na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 
drobném poranění 
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KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

- pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

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

- užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky 
 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

- dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin 

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí 

- pěstitelská pozorování 

- volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

- na zahradě 

 
 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

- uvede základní vybavení kuchyně 

- připraví samostatně jednoduchý pokrm 

- dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování 
- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 

první pomoc i při úrazu v kuchyni 
- uplatňuje zásady správné výživy 

 

  
ČLOVĚK A ZDRAVÍ   
 

Tělesná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 
Vzdělávání je zaměřeno na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole 
rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, poznávání zdraví jako nejdůležitější životní 
hodnoty, rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování 
dovedností jim předcházet nebo je řešit 
 

Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v této časové dotaci:  
1. – 5. ročník 2 hodiny týdně  
Převažující formou realizace je vyučovací hodina. Obsah předmětu může být realizován v blocích. 
V případě, že má škola k dispozici lektora plavání, probíhá u žáků 3. – 5. ročníku 3 měsíce plavecký 
výcvik.   
Žáci se dále účastní různých sportovních soutěží. Škola využívá program „Děti na startu“ k rozvoji 

základních pohybových dovedností. Výuka probíhá ve cvičebně, na hřišti,  
a v případě plaveckého výcviku v bazénu. Cílem je získat kladný vztah k fyzickým aktivitám a 
sportu, vytvářet návyky zdravého životního stylu vedoucí k progresivnímu utužování zdraví a 

zdravého životního stylu vůbec. Dále pak dodržování sportovní etiky, pravidel a jednání fairplay. 
Úzké mezipředmětové vztahy nalezneme k dramatické výchově (vyjádření nálady pohybem) a k 

hudební výchově (rytmizace, cvičení s hudbou).  

Další používané formy a metody: ukázka, výklad, pokus-omyl, frontální, skupinová, individuální 
výuky 
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Klíčové kompetence a výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence – žák Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

Kompetence k učení  

Používá a rozumí užívaným termínům, Vytváří situace pro využívání dohodnutých 
znakům a symbolům pokynů, gest 

Samostatně pozoruje, posuzuje Poskytuje žákům názorné příklady 

Má pozitivní vztah k tělesné aktivitě, Využívá příběhů známých sportovců 

posuzuje vlastní pokrok Pracuje s pochvalou 

 Umožňuje sebehodnocení formou sportovních 

 klání (soutěží) 

Kompetence k řešení problémů  

Činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je Umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení 
obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá (soutěže, kolektivní hry) 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí  

Kompetence komunikativní  

Využívá získaných dovedností k vytváření Vyžaduje co nejpřesnější formulaci vlastního 
vztahů, spolupráci s ostatními vyjádření a užívání odborné terminologie 

Rozumí běžně užívaným gestům, zvukům a Vede žáky k rychlé a přesné reakci na pokyny 

jiným komunikačním prostředkům, přemýšlí (povely) – neverbální 

o nich a reaguje na ně  

Kompetence sociální a personální  

Spolupracuje ve skupině, spoluvytváří Zařazuje činnosti, při kterých žáci spolupracují 
pravidla práce v týmu, přijímá nové role Důsledně vyžaduje dodržování pravidel 

Podílí se na vytváření příjemné atmosféry Umožňuje žákům podílet se na hodnocení 

v týmu, ohleduplnosti a dobrých Motivuje a povzbuzuje pochvalou 

mezilidských vztahů Řídí se heslem „není důležité zvítězit, ale zúčastnit 

Buduje si zdravé sebevědomí, ovládá a řídí se“ 

svoje chování a jednání žádoucím směrem  

Kompetence občanské  

Respektuje přesvědčení druhých lidí, je Vede žáky k vzájemnému respektu 
schopen se vcítit do situací ostatních, odmítá Toleruje individuální odlišnosti 

útlak a hrubé zacházení Stanovuje jasná pravidla a vyžadujeme jejich 

Rozhoduje se zodpovědně dle dané situace, dodržování 

chová se zodpovědně v krizových situacích Nacvičuje s žáky řešení problémových situací 

 (krizových) 

Kompetence pracovní  

Dodržuje vymezená pravidla, adaptuje se na Nekompromisně dodržuje vymezená pravidla 
změněné podmínky Vede žáky k přizpůsobování situací týmu i 

Přistupuje zodpovědně k ochraně zdraví spolužáků 

svého i druhých V TV seznamuje s pravidly bezpečnosti i zásadami 

Využívá znalostí a zkušeností získaných první pomoci 

v jiných oblastech Vede žáky k zdravému životnímu stylu 
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 Učební osnovy v předmětu Tělesná výchova  

   mezipředmětové  

období učivo výstup 
vztahy, 

poznámka 
průřezová     

   témata  

1. - 3. ČINNOSTI    

ročník OVLIVŃUJÍCÍ ZDRAVÍ    

 význam pohybu pro    

 zdraví    

 pohybový režim žáků, spojuje pravidelnou   

 délka a intenzita pohybu každodenní pohybovou   

  činnost se zdravím   

  a využívá nabízené   

  příležitosti PRV  

 příprava organismu   

 

 

 příprava před pohybovou podílí se na realizaci   

 činností, uklidnění pravidelného   

 po zátěži, napínací pohybového režimu   

 a protahovací cvičení  PRV  

 zdravotně zaměřené    

 činnosti    

 správné držení těla, zařazuje do pohybového   

 správné zvedání zátěže; režimu korektivní   

 průpravná, kompenzační, cvičení, především   

 relaxační cvičení a jejich v souvislosti   

 praktické využití s jednostrannou zátěží   

  nebo vlastním svalovým   

  oslabením   

 rozvoj různých forem uplatňuje kondičně   

 rychlosti, vytrvalosti, síly, zaměřené činnosti;   

 pohyblivosti, koordinace projevuje přiměřenou   

 pohybu samostatnost a vůli   
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po zlepšení úrovně 
své zdatnosti 

 
 

 

hygiena při Tv   

hygiena pohybových uplatňuje hlavní zásady  

činností a cvičebního hygieny a bezpečnosti  

prostředí, vhodné oblečení při pohybových  

a obutí pro pohybové činnostech ve známých  

aktivity prostorech školy PRV 

bezpečnost při   

pohybových činnostech   

organizace a bezpečnost uplatńuje pravidla  

cvičebního prostoru, hygieny a bezpečného  

bezpečnost v šatnách chování v běžném  

a umývárnách, bezpečná sportovním prostředí;  

příprava a ukládání nářadí, adekvátně reaguje  

náčiní a pomůcek, první v situaci úrazu  

pomoc v podmínkách TV spolužáka PRV 

ČINNOSTI   

OVLIVŃUJÍCÍ   

ÚROVEŇ   

POHYBOVÝCH   

DOVEDNOSTÍ   

pohybové hry   

s různým zaměřením; zvládá v souladu  

netradiční pohybové hry s individuálními  

a aktivity; využití hraček předpoklady jednoduché  

a netradičního nářadí při pohybové činnosti  

cvičení; pohybová jednotlivce nebo  

tvořivost činnosti prováděné  

 ve skupině; usiluje o  

 jejich zlepšení  

základy gymnastiky   

průpravná cvičení, zvládá v souladu  

akrobacie, cvičení s individuálními  

s náčiním a na nářadí předpoklady jednoduché  

odpovídající velikosti pohybové činnosti  

a hmotnosti jednotlivce nebo  

 činnosti prováděné  

 ve skupině; usiluje  

 o jejich zlepšení  

rytmické a kondiční   

formy cvičení pro děti   
 
 
 
 
 

. 
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kondiční cvičení s hudbou zvládá v souladu  

nebo rytmickým s individuálními  

doprovodem, základy předpoklady jednoduché  

estetického pohybu, pohybové činnosti  

vyjádření melodie a rytmu jednotlivce nebo  

pohybem, jednoduché činnosti prováděné ve  

tance skupině; usiluje o jejich  

 zlepšení HV 

základy atletiky   

rychlý běh, motivovaný zvládá v souladu  

vytrvalý běh, skok do s individuálními  

dálky nebo do výšky, hod předpoklady jednoduché  

míčkem pohybové činnosti  

 jednotlivce nebo  

 činnosti prováděné ve  

 skupině; usiluje o jejich  

 zlepšení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

základy sportovních her   

manipulace s míčem, zvládá v souladu  

pálkou či jiným herním s individuálními  

náčiním odpovídající předpoklady osvojené  

velikosti a hmotnosti, herní pohybové PRV 

činnosti jednotlivce, dovednosti, vytváří OSV - vede k 

spolupráce ve hře, varianty osvojených uvědomování si 

průpravné hry, utkání pohybových her hodnoty 

podle zjednodušených  spolupráce a 

pravidel minisportů  pomoci 

turistika a pobyt   

v přírodě   

přesun do terénu a chování zvládá v souladu  

v dopravních prostředcích s individuálními  

při přesunu, chůze předpoklady jednoduché  

 pohybové činnosti  

v terénu, táboření, ochrana jednotlivce nebo  

přírody činnosti prováděné  

 ve skupině; usiluje o  

 jejich zlepšení Prv 

plavání   
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 (základní plavecká výuka) zvládá v souladu   
 hygiena plavání, adaptace s individuálními   

 na vodní prostředí, předpoklady osvojené   

 základní plavecké dovednosti v plavání,   

 dovednosti, jeden plavecký popřípadě překoná   

 způsob (plavecká strach z vody a naučí   

 technika), prvky se jeden plavecký styl   

 sebezáchrany a dopomoci    

 tonoucímu    

 lyžování, bruslení    

 (podle podmínek školy) - podle dostupnosti   

 hry na sněhu, bruslení sportovního areálu   

  a podmínek školy zvládá   

  v souladu s   

  individuálními   

  předpoklady osvojení   

  techniky bruslení   

     

 další pohybové činnosti    

 (podle podmínek školy zvládá v souladu   

 a zájmu žáků) s individuálními   

  předpoklady jednoduché   

  pohybové činnosti   

  jednotlivce nebo   

  činnosti prováděné   

  ve skupině; usiluje   

  o jejich zlepšení   

 ČINNOSTI    

 PODPORUJÍCÍ    

 POHYBOVÉ UČENÍ    

 komunikace v Tv    

 základní tělocvičné reaguje na základní   

 názvosloví osvojovaných pokyny a povely k   

 činností, smluvené povely, osvojené činnosti a její   

 signály organizaci HV  

 organizace při Tv    

 základní organizace v rámci bezpečnosti   

 prostoru a činností a ochrany zdraví při   

 ve známém a běžném tělesné výchově reaguje   

 prostředí a přijímá organizační   

  pokyny učitele; cvičí   

  v souladu s těmito   

  pokyny v tělocvičně   

  i na hřišti   

 zásady jednání a chování    
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 fair play, olympijské ideály jedná v duchu fair play: PRV, VV, PČ  
 a symboly   dodržuje pravidla her OSV -přispívá k  

    a soutěží utváření  

     dobrých  

     mezilidských  

     vztahů ve třídě i  

     mimo ni  

4. - 5. ČINNOSTI     

ročník OVLIVŃUJÍCÍ ZDRAVÍ    

 význam pohybu pro    

 zdraví      

 pohybový režim žáků,  spojuje pravidelnou   

 délka a intenzita pohybu každodenní pohybovou   

    činnost se zdravím   

    a využívá nabízené   

    příležitosti PŘ  

 příprava organismu     

 příprava před pohybovou podílí se na realizaci   

 činností, uklidnění  pravidelného   

 po zátěži, napínací  pohybového režimu   

 a protahovací cvičení   PŘ  

 zdravotně zaměřené     

 činnosti      

 správné držení těla,  zařazuje do pohybového   

 

přiměřené zvedání 

zátěže;  režimu korektivní   

 průpravná, kompenzační, cvičení, především   

 relaxační cvičení a jejich v souvislosti   

 praktické využití  s jednostrannou zátěží   

    nebo vlastním svalovým   

    oslabením   

 rozvoj různých forem  uplatňuje kondičně   

 rychlosti, vytrvalosti, síly, zaměřené činnosti;   

 pohyblivosti, koordinace projevuje přiměřenou   

 pohybu   samostatnost a vůli   

    po zlepšení úrovně své   

    zdatnosti   

 hygiena při Tv     

 hygiena pohybových  uplatňuje pravidla   

 činností a cvičebního  hygieny a bezpečného   

 prostředí, vhodné oblečení chování v běžném   

 a obutí pro pohybové  sportovním prostředí   

 aktivity    PŘ  

 bezpečnost při     

 pohybových činnostech    
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 organizace a bezpečnost uplatňuje pravidla   
 cvičebního prostoru, hygieny a bezpečného   

 bezpečnost v šatnách a chování v běžném   

 umývárnách, bezpečná sportovním prostředí;   

 příprava a ukládání nářadí, adekvátně reaguje   

 náčiní a pomůcek, první v situaci úrazu   

 pomoc v podmínkách TV spolužáka PŘ  

 ČINNOSTI    

 OVLIVŃUJÍCÍ    

 ÚROVEŃ    

 POHYBOVÝCH    

 DOVEDNOSTÍ    

 pohybové hry    

 s různým zaměřením; zvládá v souladu   

 netradiční pohybové hry s individuálními   

 a aktivity; využití hraček předpoklady osvojené   

 a netradičního nářadí při pohybové dovednosti;   

 cvičení; pohybová vytváří varianty   

 tvořivost osvojených pohybových   

  her   

 základy gymnastiky    

 průpravná cvičení,    

 akrobacie, cvičení zvládá v souladu   

 s náčiním a na nářadí s individuálními   

 odpovídající velikosti předpoklady osvojené   

 a hmotnosti pohybové dovednosti   

 rytmické a kondiční    

 formy cvičení pro děti    

 kondiční cvičení s hudbou zvládá v souladu   

 nebo rytmickým s individuálními   

 doprovodem, základy předpoklady osvojené   

 estetického pohybu, pohybové dovednosti   

 vyjádření melodie a rytmu    

 pohybem, jednoduché    

 tance    

 průpravné úpoly    

 přetahy a přetlaky zvládá v souladu   

  s individuálními   

  předpoklady osvojené   

  pohybové dovednosti   

 základy atletiky    

 rychlý běh, motivovaný zvládá v souladu   

 vytrvalý běh, skok s individuálními   

 do dálky nebo do výšky, předpoklady osvojené   

 hod míčkem pohybové dovednosti   

 základy sportovních her    
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 manipulace s míčem, zvládá v souladu   
 pálkou či jiným herním s individuálními   

 náčiním odpovídající předpoklady osvojené   

 velikosti a hmotnosti, herní pohybové PRV  

 činnosti jednotlivce, dovednosti, vytváří OSV - vede  

 spolupráce ve hře, varianty osvojených k uvědomování  

 průpravné hry, utkání pohybových her si hodnoty  

 podle zjednodušených  spolupráce  

 pravidel minisportů  a pomoci  

 turistika a pobyt    

 v přírodě    

 přesun do terénu a chování zvládá v souladu   

 v dopravních prostředcích s individuálními   

 při přesunu, chůze předpoklady osvojené   

 v terénu, táboření, ochrana pohybové dovednosti   

 přírody  Př  

 plavání    

 základní plavecká výuka - zvládá v souladu   

 hygiena plavání, adaptace s individuálními   

 na vodní prostředí, předpoklady osvojené   

 základní plavecké dovednosti v plavání,   

 dovednosti, jeden plavecký osvojí si další plavecké   

 způsob (plavecká styly; potápí se   

 technika), prvky do přiměřené hloubky   

 sebezáchrany a dopomoci pro předmět; technika   

 tonoucímu skoku do vody z můstku   

  (šipka); učí se prvky   

  dopomoci tonoucímu   

  bruslení    

 (podle podmínek školy) - podle dostupnosti   

 hry na sněhu a na ledě, sportovního areálu   

 základní techniky pohybu a podmínek školy zvládá   

 bruslích v souladu   

  s individuálními   

  předpoklady osvojení   

  techniky bruslení   

     

 další pohybové činnosti    

 (podle podmínek školy    

 a zájmu žáků)    

 ČINNOSTI    

 PODPORUJÍCÍ    

 POHYBOVÉ UČENÍ    

 komunikace v Tv    
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základní tělocvičné užívá při pohybové  

názvosloví osvojovaných činnosti základní  

činností, smluvené povely osvojené tělocvičné  

a signály názvosloví; cvičí podle  

 jednoduchého   

 popisu cvičení HV 

organizace při Tv   

základní organizace v rámci bezpečnosti  

prostoru a činností a ochrany zdraví při  

ve známém a běžném tělesné výchově reaguje  

prostředí a přijímá organizační  

 pokyny učitele; cvičí  

 v souladu s těmito  

 pokyny v tělocvičně  

 i na hřišti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zásady jednání a chování   

fair play, olympijské ideály jedná v duchu fair play:  

a symboly dodržuje pravidla her  

 a soutěží, pozná a označí PŘ, VV, PČ 

 zjevné přestupky proti OSV -přispívá k 

 pravidlům a adekvátně utváření 

 na ně reaguje; respektuje dobrých 

 při pohybových mezilidských 

 činnostech opačné vztahů ve třídě i 

 pohlaví mimo ni 

pravidla zjednodušených zorganizuje nenáročné  

osvojovaných pohybových pohybové činnosti a  

činností her, závod soutěže na úrovni třídy  

a soutěží   
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 měření a posuzování změří základní   
 pohybových dovedností - pohybové výkony   

 měření výkonů, základní a porovná je s   

 pohybové testy předchozími výsledky M  

 zdroje informací o orientuje se v   

 pohybových činnostech informačních zdrojích   

  o pohybových aktivitách   

  a sportovních akcích ve   

  škole i v místě bydliště;   

  samostatně získá   

  potřebné informace   
 
 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: Tělesná výchova 

 

1. období 

- zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 

- dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má 

- osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách 

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

- projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám 

- zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle 

- individuálních předpokladů 

 

2. období 

- chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního 

- režimu 

- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním 

- svalovým oslabením 

- zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností 

- a schopností 

- uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné 

- a bezpečné pohybové činnosti 

- reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti 

- dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play 

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

- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností 

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

- únavy 

 

 

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA: prvky Zdravotní TV jsou využívány v povinné TV. 
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DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Dovednosti pro život jsou integrovaným vyučovacím předmětem. Je vyučován 1 hodinu ve 4. 

a 5. ročníku. Zahrnuje náplň průřezových témat osobnostní a sociálná výchovy, výchovy 

demoktratického člověka, multikulturní a mediální výchovy.  
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 Učební osnovy pro vyučovací předmět Dovednosti pro život 
období učivo výstup mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

poznámky 

Druhé 

období 

4 – 5. ročník 

ETIKA 

Komunikace 

Co je komunikace 

Verbální a neverbální 

komunikace 

dialog 

 

Pracuje s němými 

obrázky, zvládá 

základy pantomimy, 

řeč očí, gesta, 

respektuje pravidla 

dialogu, zvládá 

základy naslouchání 

 
OSV, MEV, ČJ 
 

 

 Pozitivní hodnocení sebe a 

druhých – sebehodnocení, 

sebeúcta (pochvala, 

odpuštění, úcta, handicap) 

 

Umí se pochválit, 

zvládá jednoduché 

formy 

sebehodnocení, učí 

se odpouštět, chápe 

význam odpuštění, 

učí se porozumět 

slovu handicap, 

zažívá úspěch, učí se 

sebepřijetí - hledá 

svá pozitiva a 

negativa, umí se 

ovládat, učí se 

překonávat překážky 

OSV, VDO, ČJ  

 City 

Komunikace citů 

Empatie 

Učí se vnímat 

prožívání citů, 

prožívá spokojenost, 

pracuje s fotografií, 

učí se rozlišovat 

pozitivní a negativní 

city, učí se empatii,  

OSV  

 Vzory Chci být jako – učí 

se vybírat pozitivní 

vzory 

OSV, MKV  

 Iniciativa a tvořivost Využívá iniciativu a 

tvořivost k vlastnímu 

rozvoji 

OSV, VDO, ČJ, VV, 

PČ 

 

 Asertivita Učí se asertivnímu 

způsobu chování, 

nebojí se jednat, učí 

se přijmout 

rozhodnutí druhých, 

chápe význam slova 

manipulace,  

OSV, MEV,   

 Základy prosociálního 

chování 

Učí se naslouchat, 

projevuje aktivní 

zájem o druhé, 

poskytne nezištně 

pomoc druhému, učí 

se respektovat druhé, 

  

Druhé 

období 

4 – 5. ročník 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Historie komunikace, Masová 

komunikace 

Seznámí se s pojmy 

žurnalistika, 

žurnalista, vyzkouší 

 
MEV, OSV 
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si roli žurnalisty – 

novináře 

Zpravodajství, 

zpravodajské otázky 

Rozezná a využívá 

základní prostředky 

zpravodajství; napíše 

krátkou zprávu – 

odpoví na otázky 

„kdo?, co?, kdy?, 

kde?“ 

rozlišuje základní 

funkce mediálních 

sdělení: informovat, 

vzdělávat, získávat, 

bavit 

rozlišuje 

informativní a 

umělecké obsahy 

 

  

Média 

Poznává druhy a 

funkce médií, 

rozlišuje soukromá a 

veřejnoprávní média, 

seznamuje se 

s elektronickými 

médii – film, 

rozhlasové a 

televizní vysílání, 

rozlišuje a 

porovnává podle 

charakteristických 

rysů a způsobů užití 

masová a síťová 

média (tisková 

média, rozhlas, 

televize, internetové 

stránky aj.) 

 

 

 

MEV, ČJ 

 

  

Multimédia 

Poznává jejich 

funkce a druhy Na 

příkladu (členů 

rodiny, kamarádů 

aj.) demonstruje 

rozdíly ve způsobech 

konzumace médií 

na konkrétních 

příkladech 

zaznamená rozdíl 

mezi reálným a 

virtuálním světem 

 

 

MEV, OSV,  
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 Reklama 

 

Učí se chápat 

význam, cíle a typy 

reklamy, rozezná 

získávací cíle 

reklamy 

podstatu reklamy, 

způsoby prezentace, 

vnímá negativní 

vlivy reklamy, 

vytváří vlastní 

materiály pro 

reklamu 

 

MEV, OSV  

 Vliv a nebezpečí médií uvede rizika spojená 

s uveřejňováním 

informací a 

fotografií o sobě a 

svých blízkých na 

různých 

komunikačních 

sítích, chápe význam 

ochrany osobních 

údajů a chová se 

podle toho 

 

OSV, VDO  

období učivo výstup mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

poznámky 

Druhé 

období 

4 – 5. ročník 

FINANČNÍ 

GRAMOTNOST 

vlastnictví, potřeba a zdroje 

Rozumí pojmům 

vlastnictví, majetek, 

hospodárnost, 

rozlišuje potřebné a 

nepotřebné, chápe 

pojem služby,  

 

MEV, OSV 

 

 

 Peníze 

 

Seznámí se vznikem 

peněz, poznává 

historický vývoj 

platidel, ví, co je 

měna, učí se 

poznávat základní 

světové měny, 

rozumí pojmu 

hotovostní peníze, 

poznává české 

bankovky, 

seznamuje se 

s pojmem 

bezhotovostní 

peníze, učí se chápat 

význam peněz (co si 

mohu /nemohu 

koupit), hovořit o 

obtížných finančních 

 

MEV, ČJ 
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situacích a jejich 

příčinách 

 Domácí hospodaření 

příjmy a výdaje rodiny 

rodinný rozpočet  

 

učit se správně 

nakládat 

s kapesným, sestavit 

jednoduchý rodinný 

rozpočet – 

pravidelné platby, 

vedlejší výdaje, 

plánování, chápat 

nebezpečí půjček, 

získává povědomí o 

důležitosti  

a významu práce a 

zaměstnání, rozlišit 

práci fyzickou a 

duševní, učí se 

chápat význam 

vzdělání, chápat 

práci jako zdroj 

výdělku pro 

zajišťování životních 

potřeb, sestaví 

jednoduchý rozpočet 

 

MEV, OSV,  

 

 Reklamace, reklama Chápe rozdíl 

v obsahu slov, 

seznamuje se s 

pojmy záruční doba, 

vada, doklad o 

nákupu, chápe 

význam, pozitiva i 

negativa reklamy 

MEV, OSV  

 Finanční produkty 

Úspory a půjčky 

chápat nebezpečí 

půjček, učí se spořit, 

seznamuje se 

s významem 

finančního plánování 

OSV, MEV, VDO  

Druhé 

období 

4 – 5. ročník 

INFORMATIKA 

Základy práce s počítačem 

Ovládá základní 

obsluhu PC,  

využívá základní 

standardní funkce 

počítače, respektuje 

bezpečností pravidla 

pro práci s PC, učí se 

spouštět jednoduché 

aplikace 

OSV  

 Vyhledávání informací 

 a komunikace 

 

Prohlíží si různé 

webové stránky, 

seznamuje se 

s nabídkami 

internetu, při 

vyhledávání 

informací na 
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Náprava učení 

 (dle aktuálních možností školy může nebo nemusí být zařazen jako předmět 

speciálně pedagogické péče) 
Žákům v rámci doporučení školského poradenského zařízení poskytujeme pedagogickou 

intervenci prostřednictví setkávání „Pro chytré hlavičky“a „Zábavně k úspěchu“ 

Další pedagogická intervence: 

1. Ve výuce 
Žáci, kterým byly diagnostikovány SPU, žáci zdravotně a sociálně znevýhodnění a nově žáci, 
kterým, školské poradenské zařízení doporučilo konkrétní stupeň podpůrných opatření, mají 
zajištěn během výuky speciálně pedagogický přístup ze strany učitele. Všichni učitelé, kteří 
se podílejí na vzdělávání těchto žáků, používají adekvátní metody a formy práce s těmito 
žáky, tak, aby došlo k co nejvyššímu vzdělávacímu efektu. Při práci jsou používány speciální 
kompenzační pomůcky, které mají žáci k dispozici. 
 

2. Individuální náprava SPU 

Žáci, kterým byly diagnostikovány SPU, žáci zdravotně a sociálně znevýhodnění a nově žáci, 

kterým, školské poradenské zařízení doporučilo konkrétní stupeň podpůrných opatření, 

využívají pedagogickou intervenci. Navštěvují zájmové útvary „Pro chytré hlavičky“a 

„Zábavně k úspěchu“. Probíhají jedenkrát týdně v délce 45 minut v prostorách školy. 

Zajišťuje pedagog s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky a logopedický 

asistent a asistent pedagoga. 

 

Obsahová náplň 
Rozlišování a fixace tvarově podobných písmen  
Spojování hlásek a písmen do slabik (analýza a syntéza) 

Spojování slabik do slov  
Reedukaci začínáme vždy na té úrovni, kterou dítě bezpečně zvládá   
Čtení textu 
Při čtení textu se snažíme volit v úvodu texty kratší, ve kterých se vyskytují slova jednoduchá  
a postupně zadáváme texty náročnější, ve kterých se vyskytují složitější slova.(26) Čtení by měl 
předcházet motivační rozhovor o článku, který se bude číst. Je dobré před čtením souvislého textu 
tato náročnější slova nejprve nacvičit, čímž má žák usnadněno čtení celého textu. Text se snažíme 

vybírat tak, aby žáka zaujal, aby písmena textu byla spíše větší než drobná, text může být doplněn 
ilustrací. Je dobré, je-li text členěn do přehledných odstavců. Délku čtení omezíme na 3 – 5 minut. 
Pro domácí práci se doporučujeme číst kratší dobu, ale častěji. Využít bychom měli i smyslová 
cvičení zaměřená na rozvíjení zrakového a sluchového vnímání. 

 

internetu používá 

jednoduché a vhodné 

cesty, 

zvládá základní 

způsoby 

komunikace,  

formuluje požadavek 

při vyhledávání 

informace, 

vyhledává informace 

na portálech, 

v knihovnách a 

v databázích, 
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Porozumění čtenému  
Při zkoumání schopnosti porozumění a reprodukce čteného textu musíme vzít v úvahu, zda je dítě 
schopno registrovat při čtení i obsah čteného a zda schopnost reprodukovat přečtený text není 
ovlivněna například logopedickou vadou, špatným soustředěním, špatnou krátkodobou pamětí, 
trémou či strachem, sníženou vyjadřovací schopností.(27) 

Tempo čtení 
Příčin nepřiměřeného tempa čtení může být celá řada. Patří mezi ně například deficit v oblasti 
zrakového rozlišení, špatná pravolevá orientace, špatná technika čtení, nedostatečná fixace 
některých písmen, nedostatečné rozlišování tvarů písmen, strach z neúspěchu, nedostatečná 
aktivizace levé mozkové hemisféry, rychlá unavitelnost.(28) 

Reedukace - pravo a levohemisférová dyslexie  
U žáků, u nichž je diagnostikována dyslexie se často opožděně vyvíjí sluchové, zrakové vnímání, 
což se negativně odráží ve výuce čtení. Provádíme-li reedukaci dyslexie, měli bychom se též 
zaměřit na reedukace sluchového vnímání.  
Sluchová analýza a syntéza  

nácvik naslouchání 
- poznávání předmětů dle zvuku (cinkot klíčů, zvuk auta, vlaku) 

- poznávání známe písně dle melodie 

sluchová paměť 
- rozvíjení vět 

- zapamatování pojmů, číslic, melodie 

reprodukce rytmu 
- vytleskávání melodie 

sluchová diferenciace 
- četba slova s tvrdou slabikou – dítě zvedne nad hlavu tvrdou kostku 

- četba slova s měkkou slabikou – dítě zvedne nad hlavu měkkou molitanovou kostku  
- nácvik délky slabik – nejprve předepíšeme slova a dítě k nim píše tečky a čárky dle délky 
slabik  
 zraková percepce  

rozlišování barev a tvarů 

- třídění předmětů podle barev  
- vypsání všech žlutých předmětů uvedených na obrázku  

- zraková diferenciace  
- urči, čím se obrázky liší 

- podtrhávej písmeno c, a 

- vybarvi písmeno b 

- najdi dva stejné obrázky  
zraková analýza a syntéza 
- skládání rozstříhaných obrázků 

- skládání slov z částí  
- puzzle 

zraková paměť 

- pexeso  
- exponování předmětů, poté jejich zakrytí, žák určí co nejvíce předmětů a jejich polohu 

rozlišování figura a pozadí  
- vyhledávání obrázků a písmen a číslic na pozadí 

- žák přečte jednotlivá slova psaná přes sebe  
rozlišování reverzních figur 
- podtrhávání stejných tvarů, slabik 

- porovnávání obrázků  
cvičení očních pohybů při čtení 
- jmenování předmětů zleva doprava  
- čtení prvních písmen či slabik ve slově  
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- postřehování  
- postřehování písmen, slabik, slov, které jsou krátce exponovány  
prostorová orientace (pravolevá orientace) 
- ukaž pravou rukou na levé ucho  
- kresebný diktát 

- uspořádání věcí na psacím stole 

- chůze dle pokynů učitele, časté příkazy vpravo a vlevo 

 

Prevence rozvoje logopedických vad 
 
náprava řeči něco velmi náročného a namáhavého, proto je pro ni velmi potřebná zralost 
nervového systému. A od nás rodičů se čeká neuvěřitelná trpělivost a laskavost. 
Několik zásad, jak dítěti pomoci začít správně vyslovovat všechny hlásky: 

 

Nenutit žáka do mluvení a zvláště nenutit, aby donekonečna muselo opakovat slova. 
Nejlépe je učit hrou, tedy snažit se vytvářet uvolněné radostné situace, v nichž se dítě 
může projevovat bez zábran  
Pomáhat si pomocí knížek, loutek, maňásků, figurek, zvířátek a všeho o čem se dá 
povídat. Speciální publikace s logopedickým zaměřením, v kterých se pomocí 

omalovánek, různých vyplňovaček může žák formou hry zdokonalovat v jazyce  
Najít si každý den alespoň 15 minut, například před usnutím a dítěti číst.  
A neměli bychom zapomínat fakt, že řeči se dítě neučí, nýbrž se řeč vyvíjí a rozvíjí. 
Našim úkolem je vnést pro ni co nejlepší podmínky.  
Každý žák je jiný, jeden se naučí dobře vyslovovat za pár týdnů, jinému to trvá více 

než rok. Důležité je dítě povzbuzovat, schválit za každý sebemenší úspěch a mít s ním 
obrovskou trpělivost. To jsou základní parametry toho, že se výsledek v pravý čas 

objeví a dítě i rodiče posune o krůček dál. 

 

K nápravě řeči využíváme didaktický materiál – odbornou literaturu, pracovní listy. 
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5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

ZÁSADY A PRAVIDLA HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ 

VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH 

POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 

Obecné principy hodnocení 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů 

formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. 

Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem 

žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech 

pro určitou indispozici. Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována 

především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, 

posuzuje žákovy výkony  komplexně, v souladu se specifikou předmětu, osobnostními 

předpoklady žáka, přihlíží  také k jeho píli a k jeho přístupu ke vzdělávání. Chování 

neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. Ředitel školy působí na 

sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. Učitel nepřeceňuje žádné z  kritérií, 

posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu. V předmětu, ve 

kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní 

učitelé po vzájemné dohodě  

Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů:  

1. Průběžně prostřednictvím žákovské knížky  

2. Před koncem každého čtvrtletí (klasifikačního období) na třídních schůzkách 

3. Kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka  

4. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje vyučující ve spolupráci 

s třídním učitelem zákonného zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem  

 

Žák, který po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období 

navštěvoval školu při zdravotnickém zařízení a byl tam klasifikován za pololetí ze všech, 

případně jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkouší  

a neklasifikuje. Jeho klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých 

byl klasifikován, je závazná. 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 

jednoznačné  

srozumitelné  

srovnatelné s předem stanovenými kritérii  

věcné  

všestranné  
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ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI: 

 

1. Na naší škole považujeme za podstatné„ zpětnou vazbu", což je informace o správnosti 

postupu, průběhu a výsledku vzdělávání, které vede k získání pocitu úspěšnosti. K tomu 

využíváme mimo jiné i portfolio pro sebehodnocení „Deník úspěšného školáka“ 

 

2. Okamžitou zpětnou vazbu považujeme za efektivní faktor výuky – kontrola a hodnocení práce 

okamžitě po jejím skončení 

 

3. V případě, že žák učivu nerozumí, má možnost požádat učitele o opakované vysvětlení. Může 

o pomoc požádat i spolužáky. V případě, že dítě nezvládne domácí úkol, poznamená to rodič 

k úkolu písemně.  

 

4. Žák musí být před každým hodnocením jasně a srozumitelně seznámen jak s cíli vzdělávání  

a s kritérii hodnocení -  počet chyb a k nim konkrétní známku  

 

5. K sebehodnocení i hodnocení žáků mohou být využívány smajlíky, razítka nebo jiné 

prostředky dle volby učitele. Pedagog může využívat znaménka + nebo – před nebo za 

známkou 

 

6. Žák má právo omluvit se, pokud není připraven, učitel přihlédne ke sděleným závažným 

okolnostem žáka, proč se nemohl na výuku připravit a poskytne žákovi delší čas na přípravu 

 

7.  Učitel hodnotí žáka / písemně nebo ústně/ tak, aby viděl jeho posun v učebním procesu  

 

8. Je využíváno i vzájemném hodnocení /hodnotí žák-žáka, žák- sebe, / 

 

9. Učitel promítá do klasifikace a hodnocení vědomosti, dovednosti, práci s informacemi, úroveň 

komunikace, tvořivost žáka a aktivitu při vyučování. Významným prvkem v procesu učení je 

práce s chybou. Žák má právo dělat chyby – uvědomění si chyby je příležitostí naučit se látku 

lépe. 

 

ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ 

ŽÁKŮ 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

2.  Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci 

se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý 

prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude 

pokračovat dál. 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace 
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ŠKOLA SI STANOVUJE NÁSLEDNÁ PRAVIDLA HODNOCENÍ  

 

1.  Na 1. stupni se v pololetí a na závěr školního roku hodnotí klasifikačními stupni. Za každé 

 pololetí vydá škola vysvědčení. Za první pololetí je možné vydat výpis vysvědčení. 

Vysvědčení je v tištěné podobě 

 

2. Žáci se SVP jsou na doporučení PPP hodnoceni s ohledem k jejich potřebám /zdravotní 

postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění/. Rodiče těchto žáků mohou 

písemně požádat o slovní hodnocení. 

 

3. Žák může mít i hodnocení kombinované / slovní a známkou / 

 

4. Četnost hodnocení je plně závislé na časové dotaci v jednotlivých předmětech 

 

5. Při celkovém hodnocení se přihlíží: 

  ke splnění zadaného úkolu 

  ke znalosti a dovednosti 

  k ochotě pracovat v týmu 

  k zájmu o hodnocenou oblast tj. žák získává nové 

informace z jiných zdrojů než z výkladu učitele 

 k individuálním zvláštnostem u některých žáků  

 

6. Na 1 den lze naplánovat pouze 1 souhrnnou písemnou práci 

 

7. Za koordinaci písemných prací v každé třídě zodpovídá třídní učitel 

 

8. Žák, který má výrazné a závažné problémy při ústním vyjadřování, dostane možnost vyjádřit 

se písemně / týká se naukových a výchovných předmětů, nikoli jazykových, kde se žák učí 

 na mluvních cvičení verbální komunikaci a naopak 

 

9. ke zjišťování výsledků vzdělávání se žáci vybraných tříd v průběhu roku zúčastňují 

pravidelných testů, které připravuje společnost Scio – Stonožka a standardizované plošné 

testování 

 

10. Žáci mají možnost zúčastnit se různých soutěží vyhlašovaných školou, Domem dětí a mládeže 

a dalšími zájmovými organizacemi s možností postupu do dalších kol, kde si poměří své 

znalosti se žáky jiných škol. S výsledky jsou seznámeni. Také se stávají podkladem pro 

celkové hodnocení výuky do výroční zprávy školy 

 

11. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s hodnocením žáka, má právo se do 3 dnů písemně 

vyjádřit a žádat od vedení školy komisionální přezkoušení 

 

12.  Pokud je žák na konci školního roku hodnocen 1 - 2 nedostatečnými má právo vykonat  

po prázdninách opravnou zkoušku 

 

13. Pokud žák z důvodu nemoci zameškal za hodnotící období více jak polovinu, není 

klasifikován. Tyto skutečnosti a náhradní termín klasifikace oznámí škola písemně 

zákonnému zástupci 
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14. Hodnocení domácích úkolů může být součástí klasifikace příslušného předmětu 

 

15. Žák je povinen si zameškané učivo dle doporučení učitele ve vybraných předmětech doplnit. 

Učitel vždy přihlédne k vážnosti a individuálním důvodům žáka, omluví ho a dá dostatek času 

na přípravu. Při dlouhodobé absenci, více jak 3 týdny, dohlédne na průběžné doplňování učiva 

rodič společně s vyučujícím 

 
STUPNĚ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE NA VYSVĚDČENÍ  

 

jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb. a vyhláškou č. 454/2006 Sb., konkrétně 

§ 15. 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou je klasifikováno těmito stupni: 

1 - velmi dobré 

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech jsou vyjádřeny na   I. stupni 

ZŠ číslicí  

Celkové hodnocení žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, volitelných 

předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných  předmětů.  Celkové hodnocení žáka 

je uvedeno na vysvědčení těmito stupni: 

prospěl (a) s vyznamenáním 

prospěl (a) 

neprospěl (a) 

nehodnocen(a) 

Žák je hodnocen stupněm: 

a) „prospěl (a)“ s vyznamenáním“, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen známkou 

prospěchu horším než „2“, průměr z povinných předmětů nemá vyšší než 1,50 a jeho chování 

je velmi dobré 

b) „prospěl (a)“, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu „5“;  

c) „neprospěl“, je-li v některém povinném předmětu hodnocen známkou „5“ nebo není-li  

z něho hodnocena konci druhého pololetí; 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí 

těmito stupni: 

pracoval (a) úspěšně 

pracoval (a) 

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení v posledním vyučovacím dni. Za první pololetí 

vydává škola žákovi výpis z vysvědčení. Vysvědčení i výpis mají tištěnou podobu. Hodnocení 

výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. Škola může ve 

výjimečných případech využít i způsob slovního hodnocení popřípadě kombinací obou 

způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. Škola 

převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci  

do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem,  

a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 
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STUPNĚ HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKA VE ŠKOLE A NA AKCÍCH 

POŘÁDANÝCH ŠKOLOU SE V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE HODNOTÍ NA 

VYSVĚDČENÍ STUPNI: 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák dodržuje pravidla chování stanovených Školním řádem. Má dobrý vztah ke spolužákům, 

přispívá k utváření bezproblémového školního klimatu. Má v pořádku pomůcky na vyučování 

a plní domácí úkoly. Dbá na bezpečnost a zdraví své i ostatních.  

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žák svým chováním porušuje školní řád a pravidla slušného chování. Soustavně nenosí školní 

pomůcky a nevypracovává domácí úkoly.  Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných 

osob. Má neomluvenou absenci do20 hodin.  Žák je přístupný výchovnému působení a snaží 

se své chyby napravit. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák svým chováním porušuje školní řád a pravidla slušného chování. Fyzicky nebo slovně 

hrubě napadá spolužáky. Vážně ohrožuje bezpečnost a zdraví jiných osob. Šikanuje 

spolužáky. Přináší do školy omamné a návykové látky nebo je sám užívá. Záměrně narušuje 

hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Má neomluvenou absenci vyšší než 

20hodin. Žák není přístupný výchovnému působení a nesnaží se své chyby napravit. 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ: 

1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění  

za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci  

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci  

Při potřebě vyslovit uznání se uděluje:  

- třídní pochvala 

- školní pochvala 

Třídní pochvala 

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění  

za výrazný projev školní iniciativy nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

Školní pochvala 

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či 

fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
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mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo 

za dlouholetou úspěšnou práci 

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit:  

      a) výchovný pohovor se žákem 

      b) napomenutí třídního učitele  

                  c) důtku třídního učitele  

                  d) důtku ředitele školy  

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

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě  

ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí zákonnému zástupci a žákovi udělení 

pochvaly a jiného ocenění, uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody ústně, zápisem  

do žákovské knížky a oznámením o udělení výchovného opatření i Udělení pochvaly či jiného 

ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení 

pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

Napomenutí třídního učitele je udělováno za méně závažná porušování daných pravidel, a to 

budˇ za jednorázové porušení nebo za opakované případy. Jde například o tyto přestupky: 

 pozdní příchody 

 nepořádnost, nepřipravenost na vyučování (vybavení, žákovská knížka…) 

 méně časté rušení výuky, které žák na základě upozornění učitele je schopen korigovat 

 nedodržování pravidel slušného chování (běžných společenských norem jako je slušné  

vyjadřování, pomoc druhému …) 

 

 Důtka třídního učitele je udělována jednak v případě, kdy po udělení napomenutí třídního 

učitele nedošlo ke zlepšení chování a jednak při závažnějším porušení 

pravidel, jako je například: 

 časté rušení výuky, které žák není schopen ani po napomenutí učitelem účinně korigovat 

 fyzické napadení spolužáka, které ale nemá za následek újmu na zdraví 

 velmi hrubé a vulgární vyjadřování ke spolužákům 

 zlomyslné chování, zesměšňování, poškozování věcí, pomlouvání vůči spolužákům 

 nedovolené opuštění školy 

 nošení nebezpečných předmětů do školy 

 

Důtka ředitele školy je udělována jednak v případě, kdy ani po udělení důtky třídního 

učitele se chování žáka nezlepšilo a jednak v případech obzvláště hrubého 

porušení 

pravidel, jako je například: 

krádež, vandalství 

ublížení na zdraví 

nošení, propagace, užívání nebo distribuce návykových látek 

slovní či fyzický útok vůči učiteli nebo jakémukoli pracovníkovi školy 

šikanování nebo hrubé násilí vůči spolužákovi 

neomluvená absence 
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Zákonný zástupce žáka má v případě svého zájmu právo projednat udělení jakéhokoli 

výchovného opatření osobně s třídním učitelem nebo ředitelem školy.  

 Pokud žák často porušuje pravidla školního řádu a není schopen své chování zlepšit 

ani po udělení některého z výše uvedených výchovných opatření, nebo pokud je 

hodnocení jeho chování trvale spíše negativní, svolá ředitel školy k projednání 

hodnocení chování žáka společnou schůzku zástupců školy (člen vedení, třídní učitel, 

výchovný poradce) a zákonných zástupců žáka. Z tohoto jednání je pořízen zápis. 

Cílem jednání je dosáhnout účinné spolupráce rodiny a školy při nápravě chování žáka. 

  Na konci 1. a 2. pololetí je žák hodnocen z chování klasifikačním stupněm. Klasifikaci 

chování navrhuje třídní učitel (po projednání s ostatními učiteli, kteří ve třídě působí) 

a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě.  

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA V JEDNOTLIVÝCH POVINNÝCH A 

NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTECH STANOVENÝCH ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM 

PROGRAMEM SE V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE HODNOTÍ NA 

VYSVĚDČENÍ STUPNI PROSPĚCHU: 

1 - výborný  

2 - chvalitebný  

3 - dobrý  

4 - dostatečný  

5 - nedostatečný  

Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání ve škole posuzovány tak, aby byla zřejmá úroveň 

vzdělání žáka, které dosáhl zejména k očekávaným výstupům formulovaných v učebních 

osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu a k jeho osobnostním 

předpokladům. Pro objektivní klasifikaci přihlížíme k obecným rozumovým schopnostem 

(inteligenci); speciálním dovednostem (např. matematicko - logické, jazykové a jiné); 

organizačním schopnostem; bystrosti, bohatost fantazijních představ, tvůrčí fantazii, 

vyjadřovacím schopnostem - způsobu vyjadřování (stručné, bohaté, výrazné, spisovné, 

výstižné), kvalitě pozornosti, vztahu k učení a k práci: pečlivosti, zájmu o učení, zájmu 

o manuální práci, účasti na mimoškolních aktivitách  

 

Orientační hodnotící stupnice pro klasifikaci  

100 – 90% Téměř bez chyby, chybovost je 

výjimečná 

vynikající, 

příkladný, 

výborný 

1 

89 – 71% Převládají pozitivnější zjištění, 

dílčí chyby 

úspěšný,  2 

70 – 41% Pozitivní a negativní v rovnováze dobrý, průměrný 3 

40 – 21% Převaha negativních zjištění, 

výrazné chyby 

podprůměrný, 

citlivě slabá 

místa 

4 

pod 20 % Zásadní nedostatky nevyhovující, 

nedostatečný 

stav 

5 
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VÝSLEDKY PRÁCE V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU 

SE HODNOTÍ: 

a) pracoval(a) úspěšně      

b) pracoval(a).  

 

CHARAKTERISTIKA STUPŇŮ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ - 

KRITÉRIA 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 

1. předměty s převahou teoretického zaměření  

2. předměty s převahou praktických činností  

3. předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření  

ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích předmětů a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

 soustavným diagnostickým pozorování žáka  

 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připraveností na vyučování  

 různými druhy zkoušek (ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové), didaktickými 

testy  

 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, analýzou výsledků činností 

žáka  

 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby také s pracovníky pedagogicko-

psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími 

psychickými a zdravotními potížemi a poruchami učení  

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka  

 známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období (není přípustné 

přezkušovat žáky na konci klasifikačního období z látky celého tohoto období)  

 při ústním vyzkoušení a praktických činností oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení 

okamžitě, výsledky písemných zkoušek oznámí žákovi nejpozději do týdne  

 učitel sděluje všechny známky, které bere do úvahy při celkové klasifikaci, zástupcům 

žáka prostřednictvím zápisu do žákovské knížky, při osobním jednání na třídních 

schůzkách nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni  

 rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost 

individuální konzultace - údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány 

pouze zástupcům žáka, nikoliv veřejně  



174 
 

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu zejména: 

1. Neklasifikují žáky hned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden  

2. Žáci doplní do sešitu látku za dobu nepřítomnosti dle pokynů vyučujícího 

 

3. Účelem zkoušení není nacházení mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotí se to, co umí  

 

4. Učitel klasifikuje jen probrané a zvládnuté učivo, zadávání nové látky k samostatnému 

nastudování není přípustné  

 

5. Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičování a zažití 

učiva, prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva  

 

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 

aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích  

 

7. Termín kontrolní práce (která má trvat více jak 35 minut) prokonzultuje učitel s třídním 

učitelem (v jednou dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru), ostatní 

vyučující o tom ústně informuje. Tyto kontrolní práce vyučující archivuje do konce 

následujícího školního roku  

 

8. Učitel je povinen vést soustavnou a přehlednou evidenci o každé klasifikaci žáka i o způsobu 

získávání známek (ústní zkoušení, písemně apod.)  

 

9. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu 

klasifikačního období předá učitel klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení 

školy 

 

10. Na konci klasifikačního období zajistí vyučující zapsání známek do třídního katalogu a dbá 

o jejich úplnost  

 

11. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (léčebné a lázeňské pobyty, dočasné umístění 

v ústavech apod.) respektuje vyučující známky žáka, které sdělí škola při instituci, kde byl žák 

umístěn, žák se znovu nepřezkušuje  

 

12. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období, výsledná 

známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal, ale výsledná 

známka je komplexním hodnocením včetně aktivity žáka v předmětu, plnění domácí přípravy 

a jeho posun k lepším výsledkům 

 

13. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají ihned se žákem, 

rodiči i ostatními vyučujícími  
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Portfolio 

 materiály se ukládají do pořadačů průběžně, 

 součástí souboru mohou být i osobní záznamy žáka, hodnocení, fotografie, diplomy ze soutěží 

apod. 

 shromažďují se materiály s vědomím žáka, ze kterých je zřejmý stupeň zvládnutí dané 

problematiky 

Projekty 

     - řešení problémů 

     - práce s informačními zdroji 

     - práce ve skupině 

     - tvořivost, iniciativa 

     - úroveň výstupu 

     - prezentace výstupu z projektu 

     Způsob hodnocení je dopracován podle typu projektu: hodnocení jednotlivce, dvojice,     

     skupinu,    

Skupinová práce 

     - podíl na práci ve skupině 

     - vlastní tvůrčí přínos 

     - organizace práce 

     - prezentace 

     - schopnost akceptovat názory  

Referáty 

 práce s informačními zdroji 

  obsahová stránka 

  ústní prezentace 

 vlastní myšlenky 

Slohová cvičení 

 stylistická úroveň, originalita 

 grafická úroveň 

 pravopis 

 Kratší samostatné práce: teoretické a praktické¨ 

 teoretické: úroveň vědomostí, dovednosti při řešení problémů, úroveň   vyjádření, věcná     

       Správnost 

 praktické: využití teoretických znalostí, originalita řešení, preciznost, estetičnost  

a funkčnost, praktické využití výrobku 

     Čtenářské kompetence 

 úroveň hlasitého čtení 

  porozumění textu 

 orientace v textu 

 schopnost reprodukovat text 
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KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU 

TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ 

Převahu teoretického zaměření mají český jazyk, anglický jazyk, matematika, vlastivěda a 

přírodověda. Při hodnocení v těchto předmětech vychází vyučující z požadavků učebních 

osnov a standardu základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména: ucelenost, přesnost a 

trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalitu a rozsah získaných dovedností, 

schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, jeho logiku, samostatnost a tvořivost, aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a 

vztah k nim, přesnost, výstižnost a jazykovou správnost ústního 

 a písemného projevu.  

Zahrnují: 

1. Ústní projev 

2. Písemný projev 

3. Vlastní aktivitu - referáty 

4. Skupinovou aktivitu – v rámci projektů 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, uceleně, chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 

požadované činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, projevuje se u něho 

samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný a výstižný. Výsledky jeho 

činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Grafický projev je téměř bezchybný. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky úplně. Pohotově vykonává požadované činnosti. 

Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a 

tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků činnosti a grafický projev jsou zpravidla bez podstatných nedostatků.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti a přesnosti osvojení požadovaných poznatků nepodstatné mezery. Při 

vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby 

dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky  

a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo 

tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti  

a v grafickém projevu se projevují častější nedostatky.  
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Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti a přesnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při 

provádění požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují 

závažné chyby. Je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují závažné nedostatky. Závažné 

nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost 

vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených 

vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi 

závažné chyby. Nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají velmi vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele.  

KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU 

PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ 

Převahu praktické činnosti mají na naší základní škole pracovní činnosti a dovednosti pro 

život  

Při klasifikaci se v těchto předmětech vychází z požadavku učebních osnov a standardu 

základního vzdělání. Při klasifikaci se sleduje zejména:  

vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení praktických 

dovedností a návyků, zvládnutí zadaných způsobů práce, využití získaných teoretických 

vědomostí v praktických činnostech, kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce, 

udržování pořádku, hospodárné využívání materiálů, překonávání překážek v práci  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

 Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Zvládá bez obtíží pracovní postupy a způsoby práce, výsledky jeho práce jsou bez nedostatků, 

výjimečně se může dopustit jen drobných chyb. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 

pracoviště v pořádku. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 
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Stupeň 2 (chvalitebný) 

Praktické činnosti vykonává samostatně. V postupech a způsobech práce se nevyskytují 

podstatné chyby. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Překážky 

v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) 

V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 

účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští 

větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve 

výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci 

učitele, málo dbá o pořádek na pracovišti. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci V praktických činnostech, dovednostech a návycích má 

podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho 

práce jsou nedokončené, neúplné a nedosahují předepsané požadavky. Práci na pracovišti si 

nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Překážky v práci nedokáže překonat. 

 

KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU 

VÝCHOVNÉHO ZAMĚŘENÍ 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova 

Při klasifikaci se v těchto předmětech vychází z požadavku učebních osnov a standardu 

základního vzdělání. Při klasifikaci se sleduje zejména:  

VV, HV 

stupeň tvořivosti, osvojení potřebných vědomostí, kvalita projevu, zájem o činnosti, vlastní 

iniciativa, tvořivost, kreativita 

TV 

Aktivita, zájem o pohyb, zlepšování kondice výkonů, přístup v duchu fair play při hrách, 

zvládnutí základních cviků, pohybů a výkonů s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka 

všeobecná tělesná zdatnost, péče o vlastní zdraví  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně. Jeho projev je esteticky 

působivý, originální, procítěný, v  Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 

Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. 

Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný. Jeho projev je esteticky působivý a 

má jen menší nedostatky z hlediska požadavků. Má zájem o umění, estetiku a tělesnou 

zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
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Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je méně aktivní. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a 

dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nerad cvičí, 

pohybu se vyhýbá. Do hudebních činností se zapojuje.   

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a 

dovednosti využívá jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem 

o činnosti. Pohybovým aktivitám se vyhýbá. Výtvarné práce odbývá.  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

chybný a nemá estetickou hodnotu. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí se rozvíjet. 

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ VČETNĚ PŘEDEM 

STANOVENÝCH KRITÉRIÍ 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 

klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 

hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

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

základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá 

úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 

k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. 

Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 

žáka a jak je překonávat. 
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ZÁSADY PRO VZÁJEMNÉ PŘEVEDENÍ KLASIFIKACE A SLOVNÍHO 

HODNOCENÍ  

Prospěch 

 

 

Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

  

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

 

 

Vyjadřování 

 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 
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Celková aplikace vědomostí 

 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

  

Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

  

 

Chování 

 

 

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 

méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 
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bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závažných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 

vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 

jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 

výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti míry postižení a uplatňuje se ve 

všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 

Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem 

hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

 Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

 Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o 

psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co 

nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení 

místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). 

Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a 

hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické 

materiály. 

Oblast vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí aktuální legislativou 

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním 

postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, 

vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 

Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní 

poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 

Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České 

republiky. 
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1. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření 

nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

 

2. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k 

povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení 

psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků 

a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. 

   

3. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení  

4. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a 

druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní 

vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, 

nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše 

nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.  

 

5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat 

lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, 

které žák zvládl. 

 

6. Klasifikace je provázena hodnocením -  vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 

 

7.  Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

 

8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na 

podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

 

9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí 

vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním 

předpisem stanoveno jinak. 

POSTUP ŽÁKA DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.  

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 
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září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák 

nejbližší vyšší ročník. 

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního 

stupně opakoval ročník, 

a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka  

 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného 

zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů  

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za první pololetí nehodnotí  

PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH 

Komisionální zkoušky 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy 

o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 

krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 

nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen "přezkoušení") jmenuje ředitel školy; 

v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad  

Komise je tříčlenná a tvoří ji:  

předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 

pracovník školy. Zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 

zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu. Přísedící, kterým je jiný vyučující daného 

předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. V odůvodněných případech může krajský úřad 

rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. 

Zkoušky se na základě žádosti krajského úřadu účastní školní inspektor.  

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.  

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.  

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka 

ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení.  
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Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 

programem. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.  

Opravné zkoušky 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky jsou komisionální.  

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 

nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího 

vyššího ročníku. 

V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost 

krajského úřadu účastní školní inspektor.  

 

VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném    

 vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 20 Vzdělávání cizinců;                                                                  

Hlavní úkoly budou zaměřeny na: 

1. seznámení se zvukovou podobou českého jazyka 

2.  nácvik správné výslovnosti a intonace co nejblíže jazykové normě; 

3. vytváření a rozvíjení slovní zásoby 

4. vytváření dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a jednoduše na ně reagovat v 

řečové komunikaci v běžných školních a životních situacích; 

5. seznamování se psanou podobou českého jazyka a se vzájemnými souvislostmi psané 

a zvukové podoby 

6. seznamování se s běžnými zvyky a pravidly chování české společnosti 

7.  začlenění žáka/žákyně do kolektivu třídy 

8. preferováno bude pozorování, poslech, didaktická hra, spontánní a tvořivé činnosti 

improvizace a imitace 

9. hodnocen bude výhradně individuální pokrok žáka/žákyně 

10. Žák/žákyně bude ve všech předmětech hodnocen/a s využitím širšího slovního 

hodnocení.  

11. Zajištěna bude dle možností komunikace s rodiči 

12. Rodiče se s třídní učitelkou dohodnou na neformálních konzultacích podle potřeby 
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Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, 

 

1. Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může 

do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení 

žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy 

nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka. 

 

2. Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na 

konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s 

výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

 

3. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v 

termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze 

jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

4. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání 

nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit 

náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního 

roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. 

 

5. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné 

zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na 

žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

 

Odlišnosti pro komisionální přezkoušení a pro opravné zkoušky na základní škole 

 

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, 

že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. 
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6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

 Odlišnosti pro zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí 

Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, a koná zkoušku ve spádové 

škole, koná ji: 

Ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 

vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná 

zkoušku z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející školy. 

-Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní 

docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel 

zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se 

stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy, s dostatečným 

časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu 

zkoušky. 

Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle 

však za období dvou školních roků. Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel 

zkoušející školy. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel, 

zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák       

zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné                               

vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní  

vzdělávání. 

Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, 

aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se 

zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející 

školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných 

důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín 

zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za 

které se zkouška koná. 

Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy                       

vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého   

jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti     

ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, 

předloží zástupce žáka potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného 

Inovac                                     ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. 

Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je 
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rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý 

ročník základního vzdělávání. 

1. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn 

požadovat předložení úředně ověřeného překladu. 

2. O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

3. Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel zkoušející školy sdělí výsledek zkoušky 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. Po vykonání zkoušek 

vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z 

chování. Na vysvědčení se uvede text "Žák(yně) plní povinnou školní docházku podle 

§ 38 školského zákona". 

4. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, 

může požádat o přezkoušení. 
 

Vzdělávání cizinců 

1. Při vzdělávání žáků, kteří přicházejí do školy 
 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), § 20 Vzdělávání cizinců; 
 

hlavní úkoly budou zaměřeny na: 

- seznámení se zvukovou podobou českého jazyka; 

– nácvik správné výslovnosti a intonace co nejblíže jazykové normě; 

– vytváření a rozvíjení slovní zásoby; 

– vytváření dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a jednoduše na ně reagovat 

v řečové komunikaci v běžných školních a životních situacích; 

– seznamování se psanou podobou českého jazyka a se vzájemnými souvislostmi psané 

a zvukové podoby; 

– seznamování se s reáliemi, běžnými zvyky a konvencemi české společnosti; 

– začlenění žáka do kolektivu třídy. 
 

Preferováno bude pozorování, poslech, didaktická hra, spontánní a tvořivé činnosti, 

improvizace a imitace. 

Hodnocen bude výhradně individuální pokrok žáka 

Žák bude ve všech předmětech hodnocen/a s využitím širšího slovního hodnocení. 

Zajištěna bude dle možností komunikace s rodiči 

Rodiče se s třídní učitelkou dohodnou na neformálních konzultacích podle potřeby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 

 

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku 

bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek 

 

z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah 

a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

 

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, 

 

a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně 

vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději 

 

do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního 

vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, 

nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 

 

 

Sebehodnocení žáků 

 

Výchova a vzdělávání má směřovat k rozvíjení žáka v autentickou osobnost. Škola proto 

vyvíjí nejrůznější didaktické strategie k tomu, aby k naplnění tohoto požadavku docházelo. 

Jednou z možností jak utvářet žákovu osobnost je sebehodnocení žáků.  

 

Pojem sebehodnocení 

 

Nejvyšší formu hodnocení - sebehodnocení - lze chápat jako formativní či kriteriální, které je 

výchovným prostředkem neformálního charakteru a zaměřuje se jak na průběh, tak 

 

na výsledek školní práce. To znamená, že je zacílené na zvýšení účinnosti procesu dosahování 

kognitivních, afektivních, sociálních i psychomotorických cílů žáka, a to ne prioritně 

 

ve srovnání s „normou", tj. ve vztahu k výkonům spolužáků ve třídě, ale vzhledem k předem 

danému kritériu bez ohledu na výkony spolužáků. Dochází k odhalování chyb v práci žáka 

a sebehodnocení je východiskem k odstranění chyb analýzou příčin a vyvozením důsledků. 

Je doplňkem oficiálních forem hodnocení, daných zákonem. 

 

V užším smyslu je z didaktického hlediska cílem sebehodnocení to, aby se stalo kompetencí, 

podporující samostatnost a nezávislost žáka na učiteli, a aby směřovalo k rozvoji autentické 

osobnosti. Tato kompetence je důležitá k uplatnění v dalším životě, kdy dochází k sebereflexi 

v oblasti sociální, pracovní nebo světonázorové. Sebehodnocení je dlouhodobý proces, 

kterému je třeba se učit. Je závislé na kognitivním vývoji žáka, protože proces hodnocení 

náleží do nejvyšší úrovně myšlení člověka. Sebehodnocení předpokládá určitý přesah vlastní 

osobnosti, což je v mladším věku nesmírně náročná činnost, kterou je třeba pěstovat 

přiměřeně k věkovým zvláštnostem žáků. 
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Funkce sebehodnocení 

 

Sebehodnocení plní zpravidla funkci informativní a formativní. Informativní funkce spočívá 

v tom, že díky sebehodnocení si žák uvědomuje proces svého učení a výsledky, kterých 

dosáhl. Sebehodnocení žáka je zpětnou vazbou také pro učitele a rodiče. S tím souvisí funkce 

diagnostická, umožňující učiteli určit pedagogickou diagnózu, týkající se žákovského 

sebevědomí, učebního stylu a stanovení příčin neúspěchu. V závislosti na tom učitel vybírá 

vhodné metody a formy vyučování, konkrétní učivo a celkově individualizuje výuku. Dochází 

ke kontrole splnění cíle, a tak sebehodnocení funguje jako kontrolní mechanismus. 

 

Adekvátní sebehodnocení, pokud jsou ve vyučování využita jeho specifika, je vždy 

výchovným prostředkem, plní funkci formativní (výchovnou). Formuje pozitivní vlastnosti a 

postoje, podílí se na regulaci procesu vzdělávání, je stimulem rozvoje osobnosti žáka, 

impulsem k dalšímu poznávání. Není tedy zaměřeno pouze na kognitivní složku žákovy 

osobnosti, ale zasahuje též oblast konativní a postojovou. Z funkcí sebehodnocení vyplývá 

jeho opodstatnění ve vyučování. 

 

 

 

 

Smysl hodnocení z hlediska žáka 

 

Ze zkušeností učitelů málotřídních škol, spolupracujících s VÚP, vyplynuly výhody 

sebehodnocení. Většina učitelů se shodla na tom, že při sebehodnocení žák: 

 

pochopí aktuální stav úrovně znalostí, dovedností, vědomostí, (sebehodnocení se 

vztahuje i na chování) 

 

hledá příčiny a vyvozuje důsledky jednání 

 

je vnitřně motivován pro vlastní jednání, k výkonu 

analyzuje vlastní chování, navrhuje opatření 

 

pracuje s chybou, přičemž se učí nepovažovat chybu za fatální, odsuzující práci, ale 

chápe ji jako výzvu, stimul ke zdokonalení 

 

poznává osobní hodnoty, odhaluje své potencionální možnosti, uvědomuje si své silné 

stránky, na kterých buduje svoji sebedůvěru, ale i své slabiny, na kterých intenzivně 

pracuje; uvědomuje si, že jako osobnosti mají všichni žáci stejně vysokou hodnotu  

 

přijímá odpovědnost za své učení (oblast kognitivní i emotivní) 

 

získává zpětnou vazbu, stejně tak jako učitel a rodiče 

cvičí se v komunikačních schopnostech, rozšiřuje slovní zásobu 

 

je spokojený, dochází k eliminaci kázeňských problémů k navození pozitivní sociální 

atmosféry ve třídě 
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Úskalí a problémy sebehodnocení 

 

Nejvýraznějším problémem je nerealističnost sebehodnocení žáků (přílišná sebekritičnost nebo 

naopak absence sebekritiky). Ne všechny problémy může škola ovlivnit nebo zcela eliminovat. 

Existuje mnoho faktorů, které do žákovského sebehodnocení intervenují. Nejvýznamnější z nich je 

rodinné prostředí. Dítě se s rodiči identifikuje, 

 

a proto jejich názor nekriticky přijímá. Stejným způsobem se zpočátku identifikuje s osobou učitele. 

Je tedy na učiteli, aby reguloval žákovské sebehodnocení a eliminoval extrémy 

 

v nadhodnocování nebo podhodnocování vlastní osobnosti žáka.  

 

Smysl sebehodnocení 

 

Tkví v práci s chybou. Vždy je třeba chybu analyzovat, hledat příčinu. Dle toho je možné volit 

individuální přístup učitele. Pokud se jedná o práci v hodině, je každá činnost ihned zkontrolována 

přímo se žákem, který je veden k tomu, aby chybu objevil sám ihned nebo 

po upozornění. Jestliže ani potom žák chybu neobjeví, poukáže na ni učitel. 

 

V případě, kdy ani tehdy není chyba žákem detekována, učitel látku znovu vyloží a navrhne, jak a 

kdy daný jev opětovně dovysvětlit. Pak je třeba prověřit, zda žák učivo pochopil. Je však nesmírně 

důležité, aby nedošlo k zafixování chyby, za tímto účelem učitelé pořizují žákům tzv. „taháky na 

míru" a pravidelně prověřují jejich porozumění 

 

Práce s chybou má následující fáze: 

 

uvědomění si chyb, slabých stránek, neúspěchů 

 

nalezení příčin - proč se mi daří - nedaří, co můžeme udělat pro další zlepšení, jaký bych 

chtěl být 

 

utvoření strategie k nápravě 

posílení sebevědomí. 

 

Je třeba dbát na nevhodná zjednodušení v hodnocení a sebehodnocení. Například když provádí 

klasifikaci svých znalostí sám žák, neprobíhá sebehodnocení, ale kategorizace těchto znalostí do 

skupin. V tom ovšem smysl sebehodnocení nespočívá. To není náhradou klasifikace, ale má 

naprosto jiné východisko. Oblasti sebehodnocení, by měly být co nejrozmanitější, aby zajišťovaly 

pravděpodobnost kompenzace, a tak umožnily žákovi prožít pocit osobní hodnoty. 
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K sebehodnocení nelze vést žáka bez přihlédnutí na drobná vývojová specifika žáků mladšího 

školního věku a bez uplatňování učitelské profesionality. 

 

Atributy žákovského hodnocení 

 

Mají-li být využita specifika sebehodnocení, pak má sebehodnocení žáka následující atributy:  

- vymezení kritérií pro posouzení kvality žákovské práce 

- poskytnutí vzoru hodnocení učitelem 

- průběžná reflexe pokroků v učení a chování vzhledem ke stanovenému kritériu 

- formulace úrovně, na které se na cestě k cíli žák nachází 

- naznačení postupu, kterým se na cestě k cíli má žák ubírat 

- regulace sebehodnocení učitelem 

 

 

Účinné využívání specifik sebehodnocení závisí na adekvátní kombinaci rozmanitých typů 

sebehodnocení. 

 

Typy sebehodnocení z hlediska frekvence 

- okamžité 

- shrnující vyučovací jednotku 

- shrnující tematickou či projektovou práci 

- uzavírající určité časové období 

 

Typy sebehodnocení z hlediska časově-organizačního 

- průběžné 

- sumativní (týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní, závěrečné) 

 

Typy sebehodnocení z hlediska osob, kterých se týká 

- jako zpětná vazba pro žáka 

- jako zpětná vazba pro učitele 

- jako zpětná vazba pro rodiče 

 

Typy sebehodnocení z hlediska vývojového 

- symbolické 

- verbální 

 

Typy sebehodnocení z hlediska míry obecnosti 

- obecné 

- konkrétní 

 

Typy sebehodnocení z hlediska hodnocení dílčích výstupů 

- dílčích dovedností 

- klíčových kompetencí 

- očekávaných výstupů 
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Typy sebehodnocení z hlediska organizace forem vyučování 

- ve vztahu k frontální společné práci 

- ve vztahu k frontální individuální práci 

- ve vztahu ke skupinové práci 

 

Typy sebehodnocení z hlediska nástrojů sebehodnocení 

- ústní 

- písemné 

 

Typy sebehodnocení z hlediska normy, ke které se vztahují 

- vztahující se k societě třídy 

- vztahující se k psychologii žáka 

- vztahující se k logice předmětu 

 

Popis jednotlivých typů sebehodnocení 

Typy sebehodnocení z hlediska frekvence 

 

Je výhodné, když sebehodnocení jako organická součást vyučování probíhá průběžně co nejčastěji. 

U mladších žáků prvního stupně tedy nejméně jednou týdně. Sebehodnocení by mělo v ideálním 

případě probíhat na konci každé vyučovací jednotky: 

 

okamžité - jako zpětná vazba pro učitele, který chce zjistit, jak žák vnímá úroveň svých 

vědomostí a porozumění osvojovanému učivu (sebehodnocení za pomoci symbolů, obrázku, 

písmen, atd.). Jeho specifikum tkví ve věkových zvláštnostech. Čím mladší děti, tím se 

provádí sebehodnocení častěji, vždy po kratších časových úsecích a následuje za dílčími 

aktivitami. Teprve později se intervaly prodlužují. Okamžité sebehodnocení probíhá 

zpočátku frontálně na tabuli při společné práci. Slouží jako propedeutika k pozdějšímu 

samostatnému sebehodnocení, vyjádřenému pomocí rozvinutějších větných celků. 

 

probíhající na závěr vyučovací jednotky - shrnující - žáci zhodnotí vlastní působení v 

hodině, svoji činnost v hodině podle stanovených kritérií a z různých hledisek (kázeň; 

splnění cíle hodiny - individuálně, každý žák za sebe; případně zápisem). Žáci prvních 

ročníků užívají sebehodnocení symbolické - obrázek, razítko 

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků (příklad): 

 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí. 

 

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku žáků. 

 

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky 

baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen 

klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

 

5. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: 
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- co se mu daří 

- co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

 

- jak bude pokračovat dál 

 

6. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

 

7. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale 

má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 

 

8. Na konci týdne žák provede velmi jednoduchou formou sebehodnocení v chování i 

vzdělávání. „Deník školáka“ 

9. Známky nejsou jediným zdrojem motivace 

 

5. 2. Evaluační činnosti Autoevaluace školy 

Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací 

a podmínek vzdělávání realizovaných uvnitř školy. Poznatky získané tímto průběžným 

vyhodnocováním nám poskytnou zpětnou vazbu o kvalitě naší práce a tudíž vede ke zlepšování 

vzdělávacího procesu i podmínek, za kterých vzdělávání probíhá. Hodnocení není cílem, ale 

prostředkem hledání optimálních cest vzdělávání žáků. Na základě hodnocení rozhodneme, co je 

třeba změnit a co jen vylepšit. Naší evaluační činnost zaměřujeme i na hodnocení návaznosti ŠVP 

školy mateřské a ŠVP školy základní. 

Pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak škola musí nutně věnovat velkou 

pozornost právě procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku. Nutností je vymezení cílů, 

oblastí, kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních činností. 

Hlavním úkolem autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace o tom, jak 

funguje školní vzdělávací program, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. Tyto 

informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k 

zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. 

 

Struktura hodnocení 

 

Oblast Co chceme hodnotit 

Kritérium Na co se při hodnocení zaměříme 

Nástroje Co nám slouží ke sběru informací 

Četnost Jak často sbíráme informace 

Hodnotí Kdo se na hodnocení podílí 

 

 

Vlastní hodnocení školy je zaměřeno: 

 

a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním 

vzdělávacím programu, jejich reálnost a stupeň důležitosti 

 

b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) a přihlédnutím k dalším cílům 

uvedených v RVP a odpovídajících právních předpisech 
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c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblastí, ve kterých je třeba úroveň 

vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření. 

 

d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení 

 

 

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: 

 

podmínky vzdělávání 

průběh vzdělávání 

podpora školy žákům s podpůrnými opatřeními, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, 

žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 

výsledky vzdělávání 

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

úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 

 

Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy: 

 

Vlastní hodnocení školy je vypracováváno dle aktuální potřeby, většinou za období 3 až pěti let. 

Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději 

do konce září školního roku, ve kterém se má vlastní hodnocení uskutečnit. 

Vlastní hodnocení školy se projedná na pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku 

Dílčí okruhy, které si škola stanoví v rámci hlavních oblastí, struktura, časové vymezení 

autoevaluace, kritéria a nástroje budou uvedena ve zprávě o autoevaluaci, která se zpracovává za 

období dvou školních roků. Zpráva o autoevaluaci bude uložena u ředitele školy. 

 

Evaluační ( sebeevaluační ) činnosti tvoří nedílnou a svým způsobem permanentně probíhající 

součást práce školy. Pro přehlednost můžeme tyto činnosti rozdělit do několika skupin : 

 

A. Hodnocení dlouhodobých plánů, záměrů, cílů 

 

Znamená to neustále zvažovat podobu koncepce školy, které prvky vyřadit jako neúčinné, které 

naopak přidat jako potřebné nebo alespoň vhodné. 

Velká pozornost je věnována klimatu školy. Pro vyhodnocování tohoto bodu platí především tato 

kritéria: 

- Identifikují se žáci a personál se školou, jsou na ni hrdi? Je přijímání rodičů a    

            návštěvníků vstřícné? 

- Hraje vedení školy pozitivní úlohu při budování dobré atmosféry ve škole?      

- Charakterizuje práci školy na všech stupních smysl pro férovost a spravedlivost? 

-  Je morálka žáků a personálu vysoká? 

- Jsou dobré vztahy mezi pracovníky, mezi pracovníky a žáky a mezi žáky navzájem?  

            Jsou žáci a učitelé více spolupracovníky nebo nepřáteli? 

- Jsou požadavky pracovníků na kázeň žáků (ale i vlastní) patřičně vysoké, ale    

            přiměřené? Je oceňována důležitost udělování pochval a odměn? 

- Je prostředí školy příjemné? Je prostředí školy bezpečné? 
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B. Hodnocení krátkodobých (ročních)plánů 

 

Koncepce tvoří pevnou podobu školy a její změny nebývají tak časté. Roční plány se týkají hlavně 

toho, v čem je třeba stávající prvky koncepce zlepšovat – od změn radikálnějších po pouhé 

kosmetické úpravy. Cílem je zbavit se všeho, co práci spíše narušuje, brzdí a dosáhnout opaku. Toto 

hodnocení je prováděno pravidelně za školní rok. 

 

C. Hodnocení pedagogických pracovníků 

 

Každý pracovník musí dostat tvůrčí prostor pro své uplatnění. Iniciativa, tvořivost, kreativita 

jednotlivých pracovníků, to je základní stavební kámen pro úspěšnou práci. Pro hodnocení platí tato 

kritéria: 

 

I. Standard 

 

- hospitace (metody práce korespondující s hlavními cíli, nápaditost)  

- klasifikace a hodnocení žáků 

- rozbory žákovských prací (sešity, výkresy, výrobky … )  

 

Výchovná oblast: 

- přístup k dětem, obětavost, autorita  

- respektování poruch učení 

- dbaní na vnitřní řád (mj. i dozory)  

- prostředí (pořádek, výzdoba)  

 

Administrativa:  

- úroveň dokumentace (přesnost, včasnost) 

- včasnost a přesnost termínu úkolů 

 

Jednání s rodiči 

 

Třídní učitel: 

a) vztahy v kolektivu třídy, ovlivňování, prevence problémů  

b) fungování vnitřního řádu školy 

c) vzhled třídy 

d) úroveň čtvrtletního a pololetního hodnocení třídy e) sledování vývojových poruch 

e) individuální (neoficiální) dokumentace třídního učitele  

f) oficiální dokumentace třídního učitele 

 

Vztahy na pracovišti 

 

II. Nadstandard 

a) nápady, tvořivost, iniciativa (mj. akce mimo výuku a školu, soutěže … ) 

b) pedagogická tvořivost 

c) sebevzdělávání, rozšiřování kvalifikace 

d) reprezentace školy ( soutěže, akce mimo školu)  

e) kroužky, doučování 
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D. Objektivizace hodnocení a klasifikace žáků 

 

Vyučující při každodenní práci se žáky a rozborem výsledků jejich činnosti docházejí k určitým 

závěrům o míře jejich schopností. Aby byl tento pohled objektivizován, používáme testy 

kognitivních schopností. Žáci procházejí těmito testy na počátku 3. a konci 5. ročníku. 3. ročník je 

volen proto, že začíná druhý minicyklus 1. stupně. První dva roky školní docházky měly možnost 

srovnat různou prahovou úroveň dětí vstupujících do školy, byly vytvořeny některé základní 

návyky. 5. ročník je výstupem na 2. stupeň školy a výsledky je možno i porovnat se 3. ročníkem. 

Žáci absolvují 2 soubory testů: jednak schopnosti v mateřském jazyce včetně verbálních schopností, 

jednak početní schopnosti a studijní předpoklady. Výsledky testů jsou pro vyučující cenné, protože 

pomáhají objektivizovat hodnocení žáků a jsou i vodítkem pro volbu vhodných postupů při výuce. 

Přesná čísla výsledků jsou důvěrným vnitřním informačním materiálem. 

 

Výsledky jsou využívány i pro objektivizaci klasifikace, a to srovnáním výsledků testů se 

známkou na vysvědčení. 

 

Pravidelně využíváme testování „Stonožka, “ „Kvalita pro školy“, a „Kolibro“.  

 

E. Dotazníky, ankety ( pro žáky, rodiče, pracovníky  

Vesměs nástroje pro zajišťování zpětné vazby, korigování nesprávností, vytyčování správného 

směru, úprav v koncepci školy. Používání dotazníků Kalibro a Mapa školy – Scio. vyhodnocení 

dotazníků pomůže při autoevaluaci školy. 

 

Oblast Kritérium Nástroje Četnost Hodnotí  
       

ŠVP Soulad s RVP analýza  1x ročně ředitelka,  

 Funkčnost diskuse   vedoucí učitelka 
       

TVP Soulad s ŠVP diskuse  1xročně pedagogové  
      

 Dosažení zhodnocení 2x ročně pedagogové  

 vzdělávcích cílů      

 naplnění KK a PT      

Výchovně Formy, metody pozorování průběžně pedagogové  

vzdělávací a prostředky zhodnocení    

proces práce,  diskuse     

 individuální      

 přístup,       

 práce s IVP      

       

Výstupy žáků získané/nezískané vlastní záznamy průběžně žáci a 

 kompetence dětí   pedagogové,  

      rodiče  

 Aktivita, zaujetí      

Pedagogové pedagogický styl diskuse  průběžně ředitel,  

 tvořivost    pedagogové  
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dotazník

ová 

šetření  dle potřeby   

Personální kvalifikovanost záznamy o průběžně ředitel  

zajištění sebevzdělávání zaměstnancích    

       

 spolupráce   denně pedagogové  

      provozní zam.  

 

 

 

 

 

Materiální dostatečnost  fyzická kontrola průběžně ředitelka 

zajištění funkčnost  diskuse  zřizovatel 

 účelovost    pedagogové 

 bezpečnost     

      

Škola + rodina spolupráce    rodiče 

 společná účast na dotazníková šetření dle potřeby  

 

aktivitách školy 

    

  

rozhovory průběžně pedagogové    

     + rodiče 

      

Akce školy rozmanitost     

 zajímavost     

 spolupráce s 

MŠ 

    

  

rozhovory průběžně pedagogové    

     + rodiče 
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„Výchova dětí je povolání, kdy člověk musí 

umět čas ztrácet, aby ho získal.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Jasques Rousseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


