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2 Charakteristika školy
2.1 Charakteristika zařízení
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec
Králové je soukromým zařízením rodinného typu, které poskytuje od roku 1994 komplexní
vzdělávací a sociálně zdravotní služby klientům od 2 do 26 let s tělesným a kombinovaným
postižením nebo zdravotním oslabením. Jedná se o školu samostatně zřízenou dle paragrafu
16 odst. 9 školského zákona.
Cílem naší snahy je minimalizovat dopad zdravotního postižení na klienta a jeho rodinu a
umožnit tak jeho sociální začlenění.
Filozofie našeho zařízení „Vše pod jednou střechou“ předpokládá úzkou spolupráci všech
pracovníků. Tento komplexní přístup znamená pro rodiče klientů značné ulehčení jejich tíživé
situace a možnost začlenění do pracovního procesu.
Hlavní náplní práce jsou výchovně vzdělávací činnosti a komplexní rehabilitace:
o Výchovně vzdělávací program – mateřská škola, základní škola 1. – 9. ročník, základní
škola speciální 1. – 10. ročník, Praktická škola dvouletá, školní družina, středisko
volného času, pedagogická asistence, Speciálně pedagogické centrum – diagnostika,
poradenství, odborná komise. Samozřejmostí je individuální přístup ve vyučování a
výchovně vzdělávacím procesu,
o Registrované sociální služby – osobní asistence, sociální poradenství, terapie,
o Registrované zdravotnické služby – spolupráce s PROINTEPO – komplexní rehabilitace
s.r.o. – fyzioterapie, klinická logopedie, klinická psychologie, ergoterapie, lékařské
služby – ortopedie, neurologie, rehabilitační lékařství.
2.2 Charakteristika školy
Naše zařízení se nachází v klidné části města v nově upraveném bezbariérovém objektu
s upravenou zahradou s naučnou stezkou, která byla pořízena ve spolupráci s Magistrátem
města Hradec Králové a jeho dotační podporou. V celém prostoru jsou odstraněny
architektonické bariéry tak, aby prostory zcela vyhovovaly potřebám našich klientů.
Žáci do školy dojíždějí nebo docházejí z našeho města, ale i z okolí Hradce Králové.
Naše škola je zaměřena na práci s klienty se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním a její název není nahodilý. Název PROINTEPO vyjadřuje myšlenku školy PRO
INtegraci TĚlesně POstižených.
2.2.1 Úplnost a velikost školy
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. je málotřídní škola pro
žáky s potřebou podpůrných opatření. Škola se řadí svým počtem mezi velmi malé školy.
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Snaha o komplexnost ve vzdělávacím a výchovném procesu se projevuje ve skladbě školy,
kterou tvoří:
Název

IZO

Kapacita

Základní škola

061223174

46

Mateřská škola

110032349

15

Základní škola speciální

061223174

10

Praktická škola dvouletá

181073501

6

Školní družina

110032357

16

Školní výdejna

110100468

40

Středisko volného času

110032365

neuvádí se

2.2.2 Vybavení školy – základní škola
Škola je umístěna v nově zrekonstruované části bezbariérového objektu v upravené zahradě
v oploceném pozemku na kraji města. Část základní školy prošla celkovou rekonstrukcí v roce
2015 a na začátku roku 2016 tak, aby prostory plně vyhovovaly podmínkám vzdělávání a žáci
měli k dispozici veškeré potřebné vybavení v souladu se školním vzdělávacím programem.
Třídy jsou vybaveny školním ergonomickým nábytkem, který respektuje potřeby
vzdělávaných žáků – včetně jejich speciálně vzdělávacích potřeb. Sestavení nábytku
podporuje spolupráci žáků a dle zásad moderního vyučování také podporuje výuku
v centrech (např. počítačové koutky, tvořivé koutky, relaxační centrum). Vybavení
moderními informačními technologiemi je v souladu s ICT plánem školy, studenti mají
k dispozici studentské počítače, pro další práci využívají také tabletů s klávesnicí. Žáci
základní školy využívají dalších prostor školy PROINTEPO – vybavená tělocvična, keramická
dílna, jídelna s výdejnou, bezbariérové toalety a šatní prostory vhodné k podpoře
sebeobsluhy. V zahradě školy jsou studentům k dispozici odpočinkové a relaxační koutky a
výukové prostory (záhony, venkovní hřiště). Hygienické a prostorové podmínky školy plně
odpovídají všem platným hygienickým normám pro školská zařízení. Žáci se aktivně podílejí
na udržování pořádku ve výukových i relaxačních prostorách a svými výrobky dekorují
prostory celého zařízení.
Škola je vybavena:
o kmenovými učebnami pro výuku žáků základní školy (a dalšími učebnami pro základní
školu speciální, střední školu a mateřskou školu) – prostorové uspořádání třídy a
pracovních míst respektující nároky na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
o menší učebnou určenou a vybavenou pro tělesnou výchovu a pohybové aktivity,
popř. terapie,
o keramickou dílnou s pecí na vypalování výrobků,
o zahradou se dvěma dřevěnými domky pro uskladnění herních prvků a zahradního
nářadí a náčiní,
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o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

sportovním hřištěm v prostorách zahrady (měkký povrch),
pískovištěm,
školními pozemky pro práci na zahradě (užitkové i okrasné záhony),
jídelnou a kuchyní (výdejnou) pro přípravu a konzumaci svačin a obědů a pro další
setkávání v rámci zájmové činnosti nebo přípravy pokrmů v rámci výuky (nově máme
také možnost využít pro vaření i prostory střední školy),
místnostmi terapeutů (logopedie, fyzioterapie, ergoterapie, pracovna psychologa),
místností SPC, kde probíhají také Odborné komise a je také zázemím školního
poradenského pracoviště,
zasedací místností, kde probíhá i klidová činnost školní družiny,
kabinetem pomůcek pro technické vzdělávání,
kabinetem výtvarných pomůcek a výukových materiálů (učebnice, pracovní sešity,
metodické materiály, mapy apod. – včetně speciálních učebnic a výukových materiálů
nezbytných pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a
mimořádně nadaných),
šatnami pro žáky základní školy, šatnou pro zaměstnance školy,
místnostmi pro administrativní zajištění školy (ředitelka, pracovna zástupkyně školy,
sekretariát atd.),
bezbariérové toalety pro žáky, včetně umýváren a sprchy,
přebalovací místností a místností pro relaxaci,
pomocnými prostory pro provoz školy (úklidové místnosti, sklady potravin apod.).

Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy:
o

o

o

o
o

snažíme se o vhodnou strukturu pracovního a odpočinkového režimu žáků i
pedagogických pracovníků, poskytujeme dostatek prostoru pro relaxaci i aktivní
pohyb,
zajišťujeme vhodný režim vyučování respektující hygienu učení a věk žáků – každá
třída má jinak nastavené přestávky dle potřeb žáků a tak, aby bylo možné vystřídat se
v prostorech jídelny; vzhledem k postižení našich žáků může ve výjimečných
případech (vyšší počet vozíčkářů v jedné třídě) dojít k prodloužení přestávky kvůli
vystřídání se na toaletě; vždy klademe důraz na aktuální zdravotní (fyzický i
psychický) stav žáků, přizpůsobujeme se jejich potřebám a vhodnými prostředky žáky
aktivizujeme,
všechny prostory školy jsou zařízeny dle platných hygienických i bezpečnostních
norem (odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, větrání, výškově stavitelný nábytek
apod.),
dodržujeme zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin v budově a areálu
školy, v souladu s Minimálním preventivním programem,
chráníme naše žáky před úrazy, klademe důraz na kvalitní a opakované proškolení
v oblasti bezpečnosti, prevence i první pomoci,
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o pravidelně kontrolujeme veškeré zařízení z hlediska bezpečnosti, dbáme na výrazné
označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor,
o dbáme na dostupnost prostředků první pomoci (vhodně umístěné lékárničky), máme
na přístupných místech uvedeny kontakty na lékaře či jiné speciální lékařské služby,
proškolujeme naše žáky, pedagogické pracovníky i ostatní zaměstnance v oblastech
první pomoci, i konkrétně vzhledem ke specifikům našich žáků (např. pomoc při
epileptickém záchvatu, pomoc při hypoglykemickém záchvatu apod.).
2.3 Charakteristika žáka školy
Naše škola je speciální škola samostatně zřízená podle paragrafu 16 odst. 9 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ve znění pozdějších předpisů.
V naší škole se mohou potkávat děti s různorodým postižením, a tak vedle sebe mohou
vyrůstat děti s potřebou podpůrných opatření z důvodu tělesného, mentálního, řečového
postižení, s autismem, děti se závažnými vývojovými poruchami učení i děti s aktuálním
zdravotním omezením vyžadující intenzivní rehabilitaci (např. poúrazové, pooperační
stavy,…).
Touto přirozenou cestou jsou tak děti vedeny k ohleduplnému chování k sobě samým,
přirozenému náhledu na postižení, ke vzájemné pomoci, k respektování odlišností a
v neposlední řadě i k chápání sebe samotného a druhých jako ryzí individuality a
neopakovatelné bytosti. Výuka probíhá v souladu s respektováním jejich specifických
vzdělávacích potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Snažíme se o otevřené partnerství mezi žáky a pedagogickými pracovníky, mezi učiteli,
asistenty, vedením školy, vytváříme přátelské prostředí a vhodné podmínky pro zdravé učení.
Propojujeme vzdělávání v přiměřené míře s každodenním životem s důrazem na samostatnost
žáků a jejich schopnost vypořádat se s omezeními plynoucími z jejich postižení. Respektujeme
individualitu žáků, vzděláváme je přiměřeně jejich věku a schopnostem, využíváme motivující
hodnocení v souladu s jejich individuálními možnostmi a dosaženým pokrokem, poskytujeme
dostatek zpětné vazby, jsme tolerantní k chybám. Vytváříme příznivé sociální klima,
posilujeme vzájemnou úctu, toleranci, uznání, empatii, spolupráci a pomoci druhému,
sounáležitosti se třídou, školou. Chráníme naše žáky před násilím, šikanou a dalšími
patologickými jevy. Podporujeme spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, snažíme se o
model demokratického společenství – budujeme komunitu na principech svobody,
odpovědnosti, stability společenských pravidel, spravedlnosti a spolupráce.
Při přijímání dětí do základního vzdělávání se berou v úvahu hygienické, provozní a personální
podmínky pro konkrétní školní rok. Naším cílem je zajistit optimální podmínky pro rozvoj dětí
s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
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2.4 Charakteristika pedagogického sboru školy
Komplexní péči v našem zařízení zajišťuje tým pracovníků – ředitelka školy, zástupkyně,
vedoucí učitelka, třídní a netřídní učitelé, školní speciální pedagog, psycholog, asistenti
pedagoga, sociální pracovník a řada nepedagogických pracovníků. Dle filozofie školy spolu
všichni tito pracovníci úzce spolupracují tak, aby byla zajištěna kontinuita a stabilita
poskytované péče.
Odborná a pedagogická způsobilost pedagogického sboru dlouhodobě převyšuje 95 procent
dle platné legislativy, všichni pedagogičtí pracovníci doplňují a rozšiřují svoje vzdělání
v souladu se Situační analýzou DVPP pro každý školní rok a v souladu s dlouhodobou
koncepcí školy. Vzdělávají se především v oborových didaktikách, speciální pedagogice a
modernizaci vzdělávacího procesu.
Náš pedagogický sbor je kvalifikačně i osobnostně připraven pro výchovnou a vzdělávací
činnost se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Respektuje individuální vzdělávací
potřeby žáků, je si vědom důležitosti mezioborové spolupráce v rámci Centra Prointepo, ale
také souladu s potřebami rodiny žáků. Jsme škola rodinného typu, otevíráme se rodinám
našich žáků kdykoliv a jsme připraveni být dobrými partnery v procesu začlenění našich žáků
do společnosti.
2.5 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
Nejvýznamnější dlouhodobou spoluprací je pro naši školu účast na dotačních programech
Evropské unie, především v programu OP VVV. Díky předchozímu programu EU Peníze
školám se podařilo naši školu vybavit moderní didaktickou technikou sloužící ke zkvalitnění,
zvýšení názornosti a atraktivnosti výuky. Interaktivní tabule jsou využívány pro výuku všech
předmětů a jsou užitečnou pomůckou při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
V minulém období byl pro naši školu přínosem i projekt Tablety do škol, který se týkal
informační gramotnosti. Od školního roku 2016/2017 se účastníme dalšího projektu
Evropské unie – Šablony pro ZŠ a MŠ, ve kterém získáváme možnost účastnit se zajímavých
školení z oblastí čtenářské (pre)gramotnosti, matematické (pre)gramotnosti, individualizace
výuky, osobnostně sociálního rozvoje, pořádáme volnočasové aktivity a vybavuje naši školní
knihovnu i družinu. Od školního roku 2018/2019 budeme navazovat pokračujícím projektem
EU Šablony pro ZŠ a MŠ II.
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. je také fakultní školou
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a navázaná spolupráce je významným
přínosem pro obě strany v tom, že umožňuje propojení studia a reálného praktikování
speciálně pedagogických metod.
2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
V souladu s filozofií školy klademe velký důraz na kvalitní spolupráci se zákonnými zástupci
žáků tak, aby se i oni aktivně podíleli na výchovně-vzdělávacím procesu. O veškerém dění ve
škole jsou informováni prostřednictvím nástěnek uvnitř školy, využíváme také moderní
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technologie a zveřejňujeme informace na internetových stránkách školy a sociálních sítích,
kde publikujeme především fotky a zprávy z akcí školy. O výsledcích žáků jsou rodiče
pravidelně informováni prostřednictvím třídních schůzek a konzultací u jednotlivých třídních
i netřídních učitelů. Informace si předáváme také elektronickou formou, pořádáme
pravidelné akce pro rodiče žáků, snažíme se je vtáhnout do dění ve škole.
Aktivně spolupracujeme s mnoha institucemi z oblasti pedagogiky: Speciálně pedagogická
centra pro různé druhy postižení v celém Královéhradeckém kraji, Pedagogickopsychologická poradna v Hradci Králové, Pedagogicko-psychologická poradna v Pardubicích.
Při svých aktivitách využíváme také spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové a
s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a jimi zřizovanými institucemi – ať již z oblasti
kultury, sportu nebo poradenství. Aktivně se účastníme přehlídek, soutěží a veřejných
vystoupení, které využíváme k propagaci školy, ale především k socializaci našich žáků a
k prezentaci jejich dovedností.
Školská rada vznikla v roce 2006 na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolních,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zasedání školské
rady probíhá nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby.
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3 Charakteristika školního vzdělávacího programu
3.1 Zaměření školy
Název ŠVP „ Pod jednou střechou“ v sobě ukrývá jedinečnost našeho zařízení, a to
v komplexnosti poskytování péče o děti. Komplexnost v poskytování jednak vzdělání ve škole
(škola mateřská, základní, dvouletá praktická, speciální), jednak v poskytování terapií, které
děti navštěvují dle svých individuálních potřeb, tj. logopedie, psychologie, péče speciálního
pedagoga, rehabilitace s využitím mnoha fyzioterapeutických metod. Tento komplexní
přístup znamená pro rodiče klientů značné ulehčení jejich tíživé situace, případně možnost
začlenění se do pracovního procesu. Tato filozofie našeho zařízení „Vše pod jednou
střechou“ předpokládá úzkou spolupráci všech pracovníků.
Název „Pod jednou střechou“ jsme tedy vybrali proto, že z něho vyplývá zaměření celé naší
školy i zaměření našeho ŠVP. „Pod jednou střechou II.“ je ŠVP pro základní školu speciální,
„Pod jednou střechou III.“ je ŠVP pro dvouletou školu praktickou.
3.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu
Tento ŠVP vychází z úprav RVP ZV k 1. 9. 2016 a je prvním krokem v přípravě nového
komplexního ŠVP platného pro oba stupně základní školy. V současné době je ŠVP „Pod jednou
střechou I.“ určen pro žáky celé školy ve své obecné části, žáci I. stupně již pracují podle
revidované části Učebního plánu pro I. stupeň ZŠ, žáci II. stupně pokračují dle předchozího ŠVP
s tím, že jejich vzdělávání je revidováno do 1. 9. 2018. Žáci II. stupně vzdělávající se (k 1. 9.
2016) dle Přílohy RVP ZV – LMP pokračují v původním ŠVP, jak je přáním jejich zákonných
zástupců a je uvedeno v Informovaném souhlasu o oznámení školských legislativních změn
platných od 1. 9. 2016. Do ŠVP je k 1. 9. 2017 dopracován plán výuky plavání na I. stupni ZŠ
v rozsahu daném RVP ZV.
Východiskem pro tento školní vzdělávací program je Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání, který navazuje svým pojetím na Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání, jehož obsah je zpracován v našem školním vzdělávacím programu
„Hrajeme si pod jednou střechou“.
V rámci vzdělávacího a výchovného působení na žáky školy podporujeme komplexní přístup
k realizaci vzdělávacího obsahu, vhodně zvolené vzdělávací obsahy propojujeme nejen
formou průřezových témat a mezipředmětových vztahů, ale i dalších aktivit, například
formou projektových dní.
Ve shodě s individuálními vzdělávacími potřebami a jejich potřebou různých stupňů
podpůrných opatření umožňuje školní vzdělávací program volbu různých odlišných metod a
forem výuky a umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Soulad se s individuálními vzdělávacími potřebami žáků nás vede
k uplatňování variabilnější organizace výuky, k individualizaci a diferenciaci výuky v souladu
se zásadami moderního vyučování. Vytváříme příznivé sociální, emocionální i pracovní klima
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založené na vhodné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky. Klademe důraz na
spolupráci s rodinami žáků.
V našem pojetí je škola místem, které se pro žáky snaží vytvořit optimální podmínky. To
znamená především přátelská atmosféra, klidné a nestresující prostředí, poskytující pocit
bezpečí, jistoty a umožňující koncentraci na práci. Cíle základního vzdělávání vyjadřují
požadavky na vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků školy. Jejich naplnění závisí na míře
využívání podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, závisí na jejich
schopnostech, možnostech, míře a stupni zdravotního postižení. Cílem školy je naučit žáky
takovým dovednostem, které budou ve svém budoucím životě potřebovat a které jim
poskytnou základy pro další vhodné vzdělávání. Dosažení cílů znamená posílení předpokladů
integrace žáků do společnosti.
Na I. stupni se snažíme usnadnit žákům přechod z předškolního vzdělávání a rodinné péče do
pravidelného, povinného a systematického vzdělávání. Forma vzdělávání je založena na
poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka a
jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Snažíme se o činnostní a praktický charakter vyučování,
aplikujeme odpovídající metody k motivaci žáků k dalšímu učení, vedeme je k vlastní učební
aktivitě a k touze po poznání, objevech. Klademe důraz také na aktivní, včasné a citlivé řešení
problémů, které se mohou vyskytnout.
Na II. stupni dále rozvíjíme samostatnost žáků, pomáháme jim získat vědomosti, dovednosti
a návyky, které jim umožní samostatné učení. Vedeme je k utváření takových hodnot a
postojů, které povedou ke kultivovanému chování, k zodpovědnosti v rozhodování a
k respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Snažíme se provázat
učivo a všechny aspekty vzdělávání s praktickým životem, rozvíjíme všestranně široké zájmy
žáků. Využíváme i náročnější metody práce s důrazem na samostatnost v hledání nových
zdrojů a způsobů poznávání, zadáváme již komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a
postupně přenášíme na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání a zveme je i ke spolupráci při
organizaci života školy.
Takové nastavení vzdělávání vyžaduje podnětné a tvůrčí školní prostředí, které je založeno
na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb a možností každého žáka, v naší
škole žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje, že každý žák s využitím
podpůrných opatření a speciálně pedagogické péče má možnost optimálně se vyvíjet a
dosahovat se svého osobního maxima.
Hodnocení žáků je postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na pozitivně
laděných hodnotících soudech a na komplexní spolupráci všech odborníků, kteří rozvíjí
v rámci svých kompetencí i společně každého žáka. Učíme žáky zažívat úspěch, nebát se
chyby a vnímat ji naopak jako součást procesu učení.
V průběhu poskytovaného základní vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality
osobnosti, které jim umožní pokračovat v dalším studiu, zdokonalovat se ve zvolné profesi,
k jejímuž výběru jim pomáháme. Podporujeme také chuť do celoživotního vzdělávání,
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aktivního podílení se na životě společnosti. Formujeme schopnost kritického myšlení,
orientaci v praktickém životě a sebedůvěru při začleňování se do společnosti.
V základní škole usilujeme o naplnění těchto cílů:
o

umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

o

podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

o

vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

o

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i
druhých

o

připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

o

vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

o

učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný

o

vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

o

pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

3.3 Výchovné a vzdělávací strategie
Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků organizujeme výuku tak, aby byly
respektovány individuální zvláštnosti a schopnosti žáků po stránce psychické, fyzické i
sociální.
K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí, uplatňuje tyto společné postupy:
o využívání různých zdrojů informací,
o kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní (práce s různými druhy
informací – elektronická, tištěná forma apod.),
o volba metod a organizačních forem výuky, která důsledně respektuje individuální
zvláštnosti, možnosti a osobnostní vlastnosti žáků (moderní pedagogické trendy,
skupinová práce, projekty, odborné pracovní činnosti, relaxace, terapeutické hodiny,
besedy),
o zařazujeme sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků,
o vhodně upravené nestresující a přátelské prostředí vycházející vstříc specifikům
různých stupňů a míry zdravotního postižení a znevýhodnění,
o vhodně vybrané učebnice a učební pomůcky a další výukové materiály dle speciálních
vzdělávacích potřeb žáků,
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o spolupráce s rodiči a dalšími institucemi – pedagogické fakulty, pedagogickopsychologická poradna, speciálně pedagogická centra, místní a regionální kulturní a
další instituce.
Klíčové kompetence jsou soubory vědomostí, dovedností a postojů, které lze široce
uplatňovat v rozmanitých profesích a životních situacích. Umožňují žákům přizpůsobovat se
měnícímu se prostředí, usnadňovat celoživotní vzdělávání a maximální zapojení jedince do
společnosti. Rozvíjení klíčových kompetencí vychází z osobnostních dispozic, fyzických
předpokladů žáků a důsledně respektuje jejich individuální zvláštnosti.
Ve výuce se klíčové kompetence neváží na konkrétní vyučovací předměty, lze je rozvíjet
prostřednictvím teoretického vzdělávání, ale i prostřednictvím různých dalších aktivit
doplňujících výuku, kterých se žáci sami aktivně účastní. Žáci získávají dovednosti na různě
dlouhou dobu a na rozdílné úrovni v závislosti na jejich individuálních speciálních potřebách
a dispozicích.
Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na
úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve
společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je dlouhodobý a složitý proces, který má svůj
počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně
se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na
konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové
kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do
pracovního procesu.
Při naplňování klíčových kompetencí přistupujeme ke každému žákovi individuálně tak,
abychom – i ve spolupráci s celým týmem odborníků v rámci Centra Prointepo i dalších
spolupracujících organizací, a především i rodiči - poskytli dostatečný prostor pro rozvoj.
3.3.1 Kompetence k učení
Usilujeme o to, aby si žáci osvojili poznatky obsažené ve vzdělávacím programu, své znalosti
uplatňovali k rozšiřování a prohlubování vědomostí a dovedností a využívali vhodně naučené
metody a techniky učení. Snažíme se, aby uměli reagovat na hodnocení ze strany druhých,
přijímali radu i oprávněnou kritiku. Používali základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí a
pracovních činností a dokázali vyhledávat informace, které budou využívat v praktickém
životě.
Učitel zajistí pro vyučování odborný materiál, seznámí žáky s různými zdroji informací a vede
je k jejich posuzování. Využívá mezipředmětových vztahů, projektového vyučování,
podněcuje diskuzi, předkládá různé způsoby vyhodnocování, návodními otázkami vede žáky
k pochopení. Pomáhá žákům určovat priority, dává prostor pro samostatnou práci i práci ve
skupině, vede k zodpovědnosti, sebehodnocení a pomáhá s vytvořením pravidel pro
hodnocení. Také navozuje praktické situace, které praktickou formou prověří dovednosti a
schopnosti žáků.
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Na konci základního vzdělávání žák dle svých individuálních možností:
o

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení

o

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

o

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

o

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

o

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.

3.3.2 Kompetence k řešení problémů
Učíme žáky rozpoznávat problémy a hledat způsob jejich řešení. Překonávat běžné životní
překážky, řešit běžné životní situace přiměřeně ke svým možnostem, popřípadě za pomoci
druhé osoby. Umět přijímat důsledky svých rozhodnutí. Dokázat přivolat pomoc v případě
ohrožení vlastní nebo jiné osoby.
Učitel zařazuje práci s encyklopediemi, časopisy, různými informačními zdroji, podněcuje
diskuzi. Umožňuje žákům vystupovat před třídou, dát jim možnost prezentovat a obhajovat
své názory. Učitel povzbuzuje, chválí, oceňuje, pomáhá, kriticky hodnotí při řešení problémů.
Vede žáky k toleranci, asertivnímu chování. Výukové programy, exkurze, výlety pořádá tak,
aby si žáci ověřili teoretické poznatky v praxi. Pozoruje činnost žáků a usměrňuje ji vzhledem
k jejich individuálním schopnostem. Vede žáky k správnému řešení problémů, poskytuje jim
rady, pomůcky a materiály.
Na konci základního vzdělávání žák dle svých individuálních možností:
o

vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

o

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

o

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

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

o

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

3.3.3 Kompetence komunikativní
Vedeme žáky k rozvíjení komunikačních dovedností, aby se v rámci svých možností dokázali
srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou. Motivujeme je
k naslouchání druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na ně reagovat. Podporujeme je
k vyjadřování svých názorů a postojů a vhodnou formou se snažit obhájit svůj názor. Učíme
žáky využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky a také získané
komunikativní dovednosti využívat k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.
Učitel umožní žákům vyjádřit své myšlenky, využívá prvků dramatické výchovy,
v simulovaných situacích vede s žáky řízený rozhovor. Vede žáky k obohacování a rozšiřování
slovní zásoby, dává příklad sám svým kultivovaným projevem. Motivuje žáka k vhodné
komunikaci v různých situacích běžného života. Vede žáky k sebekontrole, sebeovládání,
zařazuje skupinovou práci a prezentaci výsledků, učí žáky respektovat ostatní i jejich odlišné
názory. Využívá a zařazuje různé druhy komunikačních prostředků a různé formy textů, vede
žáky k porovnávání a formulaci vlastními slovy.
Na konci základního vzdělávání žák dle svých individuálních možností:
o

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

o

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

o

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění

o

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

o

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

3.3.4 Kompetence sociální a personální
Naší snahou je, aby se žáci orientovali v základních mravních hodnotách a uplatňovali
základní pravidla společenského chování. Uvědomovali si nebezpečí možného psychického a
fyzického zneužití své osoby, aby jednali zodpovědně vůči své vlastní osobě i druhým a
respektovali práva a povinnosti své i ostatních, čímž přispívají k vytváření vstřícných
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mezilidských vztahů. Chceme, aby se dokázali přiměřeně chovat v krizových situacích
ohrožujících život podle pokynů kompetentních osob a uplatňovat osvojené dovednosti a
postupy.
Učitel seznámí žáky s právy a povinnostmi, zopakuje zásady slušného chování a jejich
dodržování. Povzbuzuje k aktivitě ty, kteří to potřebují, cíleně střídá role ve skupině,
podporujeme žáky v tom, aby se sami aktivně podíleli na aktivitách třídy, organizovali
spolupráci ve skupině a hodnocení sebe i ostatních vhodnou formou. Učitel naslouchá
skupině i jednotlivcům, vytváří bezpečné prostředí a svým jednáním vzbuzuje důvěru,
podporuje žáky v takovém přístupu, podporuje toleranci k odlišnosti ostatních. Učitel chválí i
slabší žáky za sebemenší pokrok, povzbuzuje, motivuje, dává zažít dobrý pocit ze
sebemenšího úspěchu, vede k takovému jednání i žáky. Učitel se žáky vytváří zdravé klima
v kolektivu žáků, diagnostikuje třídu, mapuje dosažené výsledky.
Na konci základního vzdělávání žák dle svých individuálních možností:
o

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce

o

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

o

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

o

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

3.3.5 Kompetence občanské
Vedeme žáky k respektování základních práv a povinností občanů, společenských norem a
pravidel soužití. K zvládnutí běžné komunikace s úřady, zdůvodnění významu zdravého
životního stylu, k ochraně zdraví svého i ostatních lidí. Žáci se podílejí na ochraně životního
prostředí a jednají v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Učíme je respektovat a chránit
naše tradice s kulturní i historické dědictví. Rozpoznávat nevhodné a rizikové chování,
uvědomovat si jeho možné důsledky.
Učitel vede žáky, i svým vlastním chováním, k respektu k přesvědčení druhých lidí a uznání
jejich vnitřních hodnot. Učí žáky vcítit se do situací ostatních lidí.
Na konci základního vzdělávání žák dle svých individuálních možností:
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o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

3.3.6 Kompetence pracovní
Usilujeme o to, aby si žáci osvojili pracovní dovednosti, návyky a postupy a podporovali tak
další vzdělávání. Chápali význam práce a možnost vlastního zapojení do pracovního procesu.
Vedeme žáky k plnění stanovených povinností, schopnosti spolupráce a respektování práce
své i druhých.
Učitel seznámí žáky s bezpečnostními pravidly, dohlíží na jejich dodržování, vede žáky
k pochopení návody, plánů. Zařazuje do učebního procesu exkurze, návštěvy, vycházky,
simulace různých situací pomocí dramatické výchovy. Volí vhodné strategie a postupy
k pochopení a osvojení základních pracovních dovedností a návyků.
Na konci základního vzdělávání žák dle svých individuálních možností:
o

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky

o

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

o

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

o

orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení.
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3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Naše škola je školou samostatně zřízenou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(dle § 16 odst. 9 školského zákona), vzdělávají se u nás žáci s potřebou podpůrných opatření
od druhého stupně, na základě doporučení školského poradenského zařízení. Tato praxe se
řídí příslušnými ustanoveními školského zákona a souvisejících vyhlášek se zřetelem na
nejlepší zájem žáka.
Vzdělávání našich žáků se uskutečňuje v budově s bezbariérovým přístupem, v samostatných
třídách speciálně upravených podle potřeb žáků (nastavitelné lavice, židle, relaxační koutky).
Okolí školy a zahrada je upravena pro pohyb žáků se speciální vzdělávacími potřebami.
3.4.1 Odborný tým
V naší škole pracuje tým odborně kvalifikovaných pracovníků školy, SPC PROINTEPO a
rehabilitace. Jsou to: pedagogové, speciální pedagog, logoped, psycholog, pedagogičtí
asistenti, osobní asistenti, fyzioterapeuti, terapeuti, externí lékaři. Dle potřeb
spolupracujeme s jinými odbornými zařízeními a specialisty z jiných resortů (např. SPC pro
zrakově postižené v Hradci Králové, PPP v HK, Centrum Appla a další dle potřeb jednotlivých
žáků). Tým spolu úzce spolupracuje a podílí se na co nejoptimálnějším rozvoji každého žáka.
Členové odborného týmu se pravidelně či operativně se scházejí při:
o
o
o
o
o
o

odborných komisích
poradách učitelů a pedagogických a osobních asistentů
pedagogických a provozních radách
společných konzultacích
společné tvorbě IVP
konzultacích s rodiči a zákonnými zástupci

3.4.2 Organizace výuky
Naším cílem je poskytování potřebné podpory žákovi i jeho rodině, ve spolupráci celého
týmu školy i dalších subjektů vytvořit ve škole takové podmínky, které budou všestranně
rozvíjet žáka. Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatření
máme na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách liší. Účelem
podpory vzdělávání je jejich plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu
každého našeho žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagogové
tomu přizpůsobují své vzdělávací strategie v souladu se stanovenými podpůrnými
opatřeními.
Třídy jsou v naší škole malotřídní, složeny z více ročníků a s malým počtem žáků ve třídě, dle
potřeb jsou utvářeny pracovní skupiny. Výuka probíhá v souladu s doporučeními školského
poradenského zařízení.
3.4.3 Podpůrná opatření a IVP
Na základě doporučení ŠPZ a žádosti rodičů je vypracován pro žáka Individuální vzdělávací
plán. Při sestavování IVP se vychází z § 3 Vyhlášky 27/2016 Sb. Na jeho vytvoření se podílí
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třídní učitel, speciální pedagog a další vyučující konkrétních předmětů. Sestavení
konzultujeme se školským poradenským zařízením. S jeho obsahem seznamujeme zákonné
zástupce žáka i žáka samotného. Naplňování IVP se vyhodnocuje, ve spolupráci se ŠPZ,
zpravidla dvakrát ročně. V případě potřeby jsou možné častější úpravy. Vždy spolupracujeme
také se zákonnými zástupci žáka. Obsah IVP vychází z doporučení školského poradenského
zařízení, upravuje vzdělávání konkrétního žáka v souladu s jeho individuálními vzdělávacími
potřebami. V IVP může dojít k v souladu s obsahem Vyhlášky 27/2016 Sb. (u žáků s LMP) k
redukci učiva, či přímo k úpravě očekávaných výstupů. Při takovéto redukci vycházíme
z minimálních očekávaných výstupů uvedených v RVP ZV, přihlíží se i ke schopnostem žáka.
Minimální očekávané výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech jsou uvedeny v Příloze
tohoto ŠVP.
Pokud je žákovi nebo žákům v rámci podpůrných opatření přidělen pedagogický asistent,
spolupracuje velmi úzce s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. Podílí se i na
tvorbě a vyhodnocení IVP, komunikuje se zákonnými zástupci žáka. Náplň a rozsah činnosti
vyplývá z rozsahu dle doporučení školského poradenského zařízení a z § 5 Vyhlášky 27/2016
Sb.
Spolupráci se školským poradenským zařízením koordinuje vedoucí učitelka a třídní učitel.
Třídní učitel zodpovídá za vypracování a pravidelné vyhodnocování IVP. V průběhu
poskytování podpůrných opatření odborný tým spolupracuje s příslušnými školskými
poradenskými zařízeními a získává metodickou podporu v systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, NÚV, rvp.cz a dalších.
3.4.4 Základní principy speciálně pedagogického působení
Naši pedagogové mají speciálně pedagogickou kvalifikaci a zajišťují tak kontinuální a
kvalifikované působení na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole (například
metody alternativní komunikace). V případě potřeby se pedagogové dále vzdělávají
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a využívají všechny dostupné
možnosti pro získání informací v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Tento plán je stanoven v dokumentech týkajících se DVPP.
Mezi základní principy speciálně pedagogického působení patří:
V oblasti metod výuky:
o
o
o
o

respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků,
metody a formy, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi,
důraz na logickou provázanost a smysluplnost,
respektování pracovního tempa žáků a poskytnutí dostatečného času ke zvládnutí
úkolu,
o slovní hodnocení - dle doporučení školského poradenského zařízení.
V oblasti organizace výuky:
o střídání forem a činností během výuky,
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o
o
o
o

využívání skupinové výuky,
postupný přechod k systému kooperativní výuky,
v případě potřeby vložení krátké přestávky během vyučovací hodiny,
uvolnění z některých předmětů.

V našem pedagogickém procesu klademe důraz na individualizaci výuky, dostatek
motivačních aktivit, sebehodnocení a hodnocení žáka, učitele i celého vzdělávání, schopnost
samostatné aktivity a schopnost sdělit vlastní požadavky vhodným způsobem. Uvědomujeme
si omezení vyplývající z jednotlivých postižení každého konkrétního žáka, pomáháme tato
omezení překonávat i učit se s nimi žít a pracovat. Podporujeme spolupráci s rodinou žáka,
okolím školy, veřejností. Snažíme se o pravidelnou evaluaci a stálé zlepšování práce s našimi
žáky.
Podporujeme žáky v tom, aby přemýšleli o svém učení, sdíleli své vzdělávací cíle a mluvili a
diskutovali o svém učení. Naše cíle odrážejí náš charakter a náš přístup ke vzdělání:
o
o
o
o
o
o

rozvíjet život s láskou k učení,
oslavovat úspěchy žáků a přijímat nové výzvy,
pomáhat žákům být nezávislý a samostatný žák se sebedůvěrou,
vážit si sám sebe a ostatních ve škole i mimo ni,
být zdravý a v bezpečí,
chápat svou zodpovědnost za sebe a své přátele.

V procesu hodnocení se snažíme:
o umožnit žákům, aby ukázali, co znají, čemu rozumí a co dokážou udělat ve své práci,
o pomoct našim žákům pochopit, co potřebují udělat, aby se zlepšili ve své práci,
o necháváme učitele plánovat práci tak, aby přesně odrážela potřeby každého dítěte
nebo skupiny dětí,
o poskytujeme pravidelné informace rodičům, což jim umožní podporovat své děti
v učení,
o poskytujeme informace vedení školy, což jim umožní činit rozhodnutí ohledně
efektivnosti školy.
Věříme, že zpětná vazba žákům je velmi důležitá, protože jim říká, jak dobře si vedou a co
musí udělat, aby se zlepšili v jejich práci. Děti jsou podporovány, aby samy hodnotily svou
práci a zároveň práci ostatních.
Příklady poskytované speciálně pedagogické péče:
-

-

Terapeutická hodina – Canisterapie, přírodní terapie Reiki, Hudební dílny, Sochařské a
výtvarné dílny, Škola hrou. Blíže je náplň této hodiny rozpracována v kapitole Učební
plány.
Zdravotní tělesná výchova/Fyzioterapie – je poskytována žákům s tělesným
postižením na základě indikace a doporučení odborného lékaře (ortopeda, neurologa,
rehabilitačního lékaře) a ŠPZ.
22

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: Pod jednou střechou I., dle RVP ZV

-

-

-

Ergoterapie – je poskytována žákům s potřebou rozvoje samostatnosti, jemné i hrubé
motoriky apod. na základě indikace a doporučení odborného lékaře a ŠPZ.
Logopedická intervence – probíhá formou skupinové logopedické chvilky pod
vedením speciálního pedagoga nebo logopeda a formou individuální logopedie
v rámci Centra Prointepo
Prostředky alternativní a augmentativní komunikace – jsou využívány u žáků
s omezenými možnostmi komunikace, využíváme především komunikační systém
VOKS a strukturované učení.
Bazální stimulace – využíváme u žáků s kombinovaným postižením, třídní učitel nebo
asistent koordinuje poskytování bazální stimulace také s ergoterapeutem a
fyzioterapeutem.

Dle potřeb jednotlivých žáků jsou průběžně zařazovány také aktivity podporující rozvoj
sociální komunikace, prostorové orientace, grafomotorických dovedností, vizuálně
percepčních dovedností, řečových schopností (řečová výchova) atd.
Poskytování speciálně pedagogické péče je vyspecifikováno v Individuálním vzdělávacím
plánu žáka a je pravidelně vyhodnocováno a upravováno vzhledem k vývoji jeho schopností,
dovedností a návyků.
3.4.5 Rozklad prvního ročníku
Někteří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají s přestupem z mateřské do základní
školy problémy a potíže, a to i přes maximální individuální přístup a podporu v rámci
poskytovaných podpůrných opatření. Z tohoto důvodu je možností, po doporučení školského
poradenského zařízení, přistoupit k rozkladu prvního ročníku.
Rozklad 1. ročníku znamená, že se učivo 1. ročníku rozloží do dvou let a žák tedy plní tento
ročník ne jeden, ale dva školní roky. Tím je tedy jeho povinná školní docházka prodloužena o
jeden rok a žák plní povinnou školní docházku 10 let. Tak je mu dán dostatek času na
adaptaci, seznámení se s novými speciálními pomůckami či novým komunikačním systémem,
které případně pro svou práci potřebuje. Cílem není prodlužovat dítěti povinnou školní
docházku, ale ulehčit a co nejvíce zpříjemnit nástup do školy tak, aby vedl k utvoření
pozitivního vztahu k učivu a vzdělávání všeobecně.
Pro koho je prodloužení povinné školní docházky určeno: v případě naší školy pro žáky, kteří
na základě své diagnózy trpí omezením pohybu horních končetin, mají zhoršenou jemnou
motoriku a tím jsou omezováni takřka ve všech předmětech, ve kterých mají zapisovat, či
kreslit.
o žáci, kteří se seznamují s novým komunikačním systémem (např. VOKS),
o žáci, kteří se seznamují s novými speciálními pomůckami (žáci, kteří nemohou
používat běžné psací potřeby a učí se pracovat např. na počítači se speciální
klávesnicí),
o žáci se závažnými poruchami pozornosti, které není možno zvládnout ani speciálně
pedagogickým přístupem,
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o žáci s rozvíjejícími se poruchami učení (v závislosti na míře závažnosti),
o žáci s mentálním postižením v kombinaci s hypoaktivitou, apod.
Prodloužení povinné školní docházky není udělováno na základě diagnózy žáka, ale na
základě průběhu vzdělávání a dosahovaných výsledků v době alespoň prvního čtvrtletí až
pololetí. Pokud žák ani na konci prvního pololetí nedosahuje výsledků (ani s podporou IVP),
kterých by měl dosahovat, je vysoká pravděpodobnost, že nezvládne učivo prvního ročníku
do konce školního roku a zde je nabízeným řešením právě rozklad 1. ročníku. Posuzování
rozkladu patří do kompetence odborných pracovníků SPC (speciálnímu pedagogovi či
psychologovi). Prodloužení povinné školní docházky je chápáno jako možnost, která je
určena pouze pro vybrané žáky a jeho cílem je těmto dětem pomoci a podpořit je v jejich
snažení.
3.5 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Naše škola zatím nemá velké zkušenosti se vzděláváním žáků mimořádně nadaných, ale
uvědomujeme si, že i na naší škole se takové děti mohou vzdělávat a můžeme se s nimi
setkat. Rozpoznat mimořádné nadání žáka je dlouhodobý proces. Jde především o
pozorování žáka ve školní práci, rozbor výsledků jeho práce, hodnocení testů a úloh,
rozhovory se žákem a jeho rodiči. Vše je o to složitější, že často nemusí jít o mimořádné
nadání, ale pouze o nerovnoměrný zrychlený vývoj, který se postupně může vyrovnávat s
věkovou normou a ve výsledku se může pohybovat v pásmu lepšího průměru.
V případě možného nadání žáka se vypracovává písemně plán pedagogické podpory (PLPP).
Na jeho sestavení se podílí výchovný poradce a příslušní učitelé předmětů, v nichž žák
vykazuje nadání. Na 1. stupni je to třídní učitel. V PLPP jsou popsány charakteristiky žáka,
oblast, ve které projevuje nadání, stanoveny metody práce s žákem. Vedoucí učitel ve
spolupráci s třídním učitelem organizuje schůzku se zákonnými zástupci žáka i žákem
samotným. Předmětem schůzky je seznámení s PLPP a také s termínem jeho vyhodnocení.
Toto vyhodnocení se provádí zpravidla do tří měsíců. S PLPP jsou na poradách seznámeni i
ostatní vyučující.
Pro podrobnější a kvalifikovanější rozpoznání mimořádného nadání využíváme služeb PPP Na
Okrouhlíku 1371, Hradec Králové.
Na základě doporučení PPP a žádosti zákonných zástupců je pro žáky nadané či mimořádně
nadané písemně sestavován IVP. Na jeho sestavování se podílí třídní učitel, vyučující
předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, a výchovný poradce. Vše je
konzultováno s PPP. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky
č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení
školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení
doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování
IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné.
IVP se obvykle zpracovává na rok, může být průběžně upravován. Tyto změny vždy musí být
se souhlasem zákonného zástupce žáka. Vedoucí učitel po podpisu IVP zákonným zástupcem
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žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá
informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy,
který je zaznamená do školní matriky. I v této oblasti klademe důraz na vzdělávání
pedagogických pracovníků a jsme připraveni v případě potřeby absolvovat potřebné vzdělání
v rámci DVPP.
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků na naší škole: obohacování vzdělávacího obsahu; zadávání
specifických úkolů, projektů; příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a
mezinárodních kol; spolupráce s dalšími subjekty (zájmové aktivity apod.).

3.6 Začlenění průřezových témat
Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků. Průřezová
témata obsahují silný výchovný aspekt a napomáhají osobnostnímu a charakterovému
rozvoji žáků, vytvářejí prostor pro utváření jejich postojů a hodnotového systému.
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují
propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a
pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají
možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum
dovedností.
Jsme si vědomi důležitosti obsahu průřezových témat, a proto v rámci disponibilních hodin
realizujeme předmět Terapeutická hodina. Ta umožňuje intenzivnější soustředění na aktivity
v rámci průřezového tématu Osobnostní a sociální rozvoj.
Uvádíme zaměření průřezových témat, jejich začlenění do vzdělávacích oblastí (integrace do
předmětů) je uvedeno u konkrétních vyučovacích předmětů a v tabulkách Začlenění
průřezových témat.
3.6.1
o
o
o
o
o
o

Osobnostní a sociální výchova

vede k porozumění sobě samému a druhým
napomáhá k 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)
o formuje studijní dovednosti
o podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny

3.6.1.1 Osobnostní a sociální výchova u žáků s LMP
Realizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova bude v případě žáků s lehkým
mentálním postižením zaměřena především:
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na utváření pozitivních (nezraňujících) postojů k sobě samému i k druhým;
o rozvoj zvládání vlastního chování;
o na podporu akceptace různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů;
o na uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci;
o na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci;
o na uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování.
Výuka uvedeného průřezového tématu bude napomáhat primární prevenci sociálně
patologických jevů. Utváření znalostí a dovedností těchto žáků bude zohledňovat jejich
individuální možnosti.
o

3.6.2
o
o
o

Výchova demokratického občana

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
o rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a
prezentační schopnosti a dovednosti
o prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
o vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení

3.6.2.1 Výchova demokratického občana u žáků s LMP
Realizace průřezového tématu Výchova demokratického občana bude v případě žáků s
lehkým mentálním postižením zaměřena především na utváření:
o sebeúcty, sebedůvěry a samostatnosti;
o úcty k zákonu;
o úcty k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost, tolerance;
o aktivního postoje v obhajování a dodržování lidských práv a svobod;
o ohleduplnosti a ochoty pomáhat slabším;
o respektu ke kulturním, etnickým a jiným odlišnostem;
o empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování.
Výuka bude rozvíjet disciplinovanost a sebekritiku; schopnost zaujmout vlastní stanovisko v
pluralitě názorů a dovednosti asertivního jednání i schopnosti kompromisu. Utváření znalostí
a dovedností těchto žáků bude zohledňovat jejich individuální možnosti.
3.6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
o rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním
odlišnostem mezi národy
o prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na
vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech
o prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí
mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních
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o
o
o
o

o
o

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

3.6.3.1 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Realizace průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
bude v případě žáků s lehkým mentálním postižením zaměřena především:
o na překonávání stereotypů a předsudků;
o na kultivaci postojů k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí
života;
o na kultivaci postojů ke kulturní rozmanitosti;
o na utváření pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám;
o na osvojování vzorců evropského občana;
o na podporu smyslu pro zodpovědnost.
Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí
vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků tak, aby vhodně doplňovaly a
podporovaly utváření žádoucích postojů.
3.6.4 Multikulturní výchova
o poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících
v české a evropské společnosti
o rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních
kontaktů k obohacení sebe i druhých
o 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
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o učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny
etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné
o rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických,
náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
o rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci
vzniku xenofobie
o učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů
a připravenosti nést odpovědnost za své jednání
o poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura,
etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.
3.6.4.1 Multikulturní výchova u žáků s LMP
Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova bude v případě žáků s lehkým
mentálním postižením zaměřena především:
o na uvědomění si vlastní identity a schopnost reflexe vlastního sociokulturního zázemí;
o na utváření hodnotového systému žáků, korekci jejich jednání;
o na rozvoj dovedností potřebných pro uplatňování vlastních práv a respektování práv
druhých;
o na utváření tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám;
o na rozvoj dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin;
o na vnímání odlišnosti jako příležitosti k obohacení, nikoli jako zdroje konfliktu;
o na uvědomění si neslučitelnosti rasové (náboženské apod.) intolerance s principy
života v demokratické společnosti;
o na podporu angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a
rasismu;
o na vnímání sebe jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu
společnosti k minoritním skupinám.
Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Multikulturní
výchova pro žáky s lehkým mentální postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na
individuální možnosti žáků tak, aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích
postojů.
3.6.5 Enviromentální výchova
o rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům
lidských činností na prostředí
o vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
o přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k
prostředí v různých oblastech světa
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o umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní
odpovědností ve vztazích k prostředí
o poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí
jednání občana vůči prostředí
o ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek
životního prostředí a udržitelného rozvoje
o napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální,
evropské i mezinárodní úrovni
o seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti
o učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů
o učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat
a zdůvodňovat své názory a stanoviska
3.6.5.1 Enviromentální výchova u žáků s LMP
Realizace průřezového tématu Environmentální výchova bude v případě žáků s lehkým
mentálním postižením zaměřena především:
o na vnímání života jako nejvyšší hodnoty;
o na rozvoj odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů;
o na rozvoj aktivity, tvořivosti, vstřícnosti a ohleduplnosti ve vztahu k prostředí;
o na utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí;
o na podporu angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního
prostřední;
o na rozvoj vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu
dědictví.
Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Environmentální
výchova, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků tak, aby vhodně
doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů.
3.6.6
o
o
o
o
o
o
o

Mediální výchova

vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě)
přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace
rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného
a mluveného textu
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
vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl.
zpravodajských)
umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v
demokratické společnosti vůbec
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o
o
o
o

vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci
přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu
přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu
vede žáka ke schopnosti prezentace na veřejných vystoupeních, besídkách

3.6.6.1 Mediální výchova u žáků s LMP
Realizace průřezového tématu Mediální výchova bude v případě žáků s lehkým mentálním
postižením zaměřena především:
o na uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za
jeho naplnění;
o na využívání potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění
volného času;
o na vytvoření představy o roli médií jak v klíčových společenských situacích a v
demokratické společnosti vůbec, tak v každodenním životě v regionu;
o na rozvoj citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních
sdělení;
o na rozvoj citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti
(zejména o menšinách) i jednotlivci;
o na rozvoj komunikačních schopností, zejména při veřejném vystupování;
o 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 tak, aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů.
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3.6.7 Začlenění průřezových témat – integrace do předmětů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ (OSV)
Název tematického okruhu
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická
etika

I.stupeň
2.
3.
4.
Osobnostní rozvoj
ČJ,
ČJ,
ČJ,
ČJ,
Th
Th
Th
Th
ČLS, Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Tv,
Tv,
Tv,
Tv,
Th
Th
Th
Th
Vv
Vv
Vv
Vv
Sociální rozvoj
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Morální rozvoj
Th
Th
Th
Th
1.

Th

Th

Th

Th

II.stupeň
7.
8.

5.

6.

9.

ČJ,
Th
Th

ČJ,
Th
Th

ČJ,
Th
Th

ČJ,
Th
Th

ČJ,
Th
Th

Th
Tv,
Th
Vv

Th
Th

Th
Th

Th
Th

Th
Th

Vv

Vv

Vv

Vv

Th
Th
Th
Th

Th
Th
Th
Th

Th
Th
Th
Th

Th
Th
Th
Th

Th
Th
Th
Th

Th

Th

Th

Th

Th

Th

Th

Th

Th

Th

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO)
Název tematického okruhu
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a
stát
Formy participace občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování

1.

I.stupeň
2.
3.
4.
ČLS ČLS

5.

6.
Ov

ČLS
ČLS
ČLS

ČLS

D

II.stupeň
7.
8.
Z,
Ov
Ov,
D
D

Ov
Ov

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (EGS)
I.stupeň
II.stupeň
Název tematického okruhu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Evropa a svět nás zajímá
ČLS AJ
Objevujeme Evropu a svět
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ,
NJ
Jsme Evropané
ČLS
Ov
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MUV)
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Název tematického okruhu
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a
solidarity

1.

I.stupeň
2.
3.
4.
Vv

5.

II.stupeň
7.
8.

6.

9.

Z

ČJ

Ov
ČLS

Z
Vv

Vzd

ČJ

ČLS

Ov

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EVO)
Název tematického okruhu
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

1.

I.stupeň
2.
3.
4.
ČLS
ČLS
ČLS

5.

6.
Z
Z
Z

II.stupeň
7.
8.
Z
Ch
Př
F, Z

ČLS

Z, Př

9.
Př
Př, F

Ch

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MV)
I.stupeň
Název tematického okruhu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tematické okruhy receptivních činností
Kritické čtení a vnímání
ČJ
ČJ
mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních
ČJ
sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Pc,
ČJ
ČJ
Vnímání autora mediálních
ČJ
sdělení
Fungování a vliv médií ve
Pc
společnosti
Tematické okruhy produktivních činností
Tvorba mediálního sdělení
ČJ
Pc
ČJ
Práce v realizačním týmu
Pc
Vv
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II.stupeň
7.
8.

9.

ČJ
Pc

ČJ
ČJ
ČJ
ČJ,
Pc

Vv

Pc
Pc

Pc
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3.6.8 Začlenění průřezových témat – projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV)

Název tematického
okruhu/projektu
Poznávání lidí/Moje třída
Mezilidské vztahy/Třídní
pravidla (dohoda)

I.stupeň
2.
3.
4.

1.
x
x

x
x

x
x

x
x

5.
x
x

II.stupeň
7.
8.

6.
x
x

x
x

x
x

9.
x
x

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EVO)

Název tematického
okruhu/projektu
Lidské aktivity a životní
prostředí, Vztah člověka
k prostředí/Podzimní slavnost

I.stupeň
2.
3.
4.

1.
x

x

x

x

5.
x

6.
x

3.6.9 Začlenění průřezových témat – dobíhající program dle RVP ZV - LMP
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ (OSV)
Název tematického okruhu
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická
etika

6.
ČJ,
Th
Th
Th
Th
Vv
Th
Th
Th
Th
Th

II.stupeň
7.
8.
ČJ,
ČJ,
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Vv
Vv
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th

9.
ČJ,
Th
Th
Th
Th
Vv
Th
Th
Th
Th
Th

Th

Th

Th

Th

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO)
II.stupeň
Název tematického okruhu
6.
7.
8.
Občanská společnost a škola
Vo
Občan, občanská společnost a
Vo
stát
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II.stupeň
7.
8.
x

x

9.
X
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Formy participace občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování

Vo
Vo

Vo

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (EGS)
II.stupeň
Název tematického okruhu
6.
7.
8.
9.
Evropa a svět nás zajímá
Aj
Aj, Z Aj
Objevujeme Evropu a svět
Z
Jsme Evropané
D,
Vo
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MUV)
Název tematického okruhu
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita

6.

II.stupeň
7.
8.
Vo

Princip sociálního smíru a
solidarity

9.
Vo
Vo
Z
Vv,
Aj
Vo

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EVO)
Název tematického okruhu
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

6.

II.stupeň
7.
8.

Př

9.
Př

F
Ch,
Př
Př

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MV)
Název tematického okruhu
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních
sdělení
Fungování a vliv médií ve
společnosti

6.

II.stupeň
7.
8.
Čj

9.

Čj
Čj
Pc

Pc
Čj
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Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

Pc

Pc
Pc

3.6.10 Začlenění průřezových témat – projekty – v dobíhajícím programu dle RVP ZV LMP
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV)

Název tematického
okruhu/projektu
Poznávání lidí/Moje třída
Mezilidské vztahy/Třídní
pravidla (dohoda)

II.stupeň
7.
8.

6.
x
x

x
x

x
x

9.
x
x

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EVO)

Název tematického
okruhu/projektu
Lidské aktivity a životní
prostředí, Vztah člověka
k prostředí/Podzimní slavnost

II.stupeň
7.
8.

6.
x

x

x
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4 Učební plány
V následujících tabulkách jsou uvedeny učební plány ŠVP „Pod jednou střechou I.“, které
vycházejí z RVP ZV na I. stupni, na II. stupni vycházejí z RVP ZV a RVP ZV – LMP (dobíhající
program).
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Učební plány ŠVP „POD JEDNOU STŘECHOU I.“
základní škola I. stupeň ZŠ
Učební plán ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ročník
Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem
předměty

7+2
-

7+1
1

7+2
2

6+1
3

6+1
3

40
9

7
-

Z toho DČD*

Jazyk a jazyková
komunikace

42

Český jazyk
Anglický jazyk

Matematika a její aplikace

20

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

24

4

Informační a komunikační
technologie

1

Práce s počítačem

-

-

-

-

1

1

-

Člověk
a jeho svět

12

Člověk a jeho svět

2

2

2

3

3

12

-

Umění
a kultura

12

Hudební výchova
Výtvarná výhova

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

5
7

-

Člověk
a zdraví

10

Tělesná výchova/Zdravotní
těl.v.

2

2

2

2

2

10

-

Člověk
a svět práce

5

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

5

-

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

5

5

21

22

24

25

26

118

16

Terapeutická hodina
Celková povinná časová dotace
*DČD – disponibilní časová dotace
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Učební plány ŠVP „POD JEDNOU STŘECHOU“
Základní škola II. stupeň
Učební plán pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ročník
Vyučovací předmět
6.
7.
8.

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace
Matematika
Informační a komunikační
technologie
Člověk
a společnost
Člověk a příroda
Umění
a kultura
Člověk
a zdraví
Člověk
a svět práce

15

Český jazyk

12

9.

Celkem
předměty

Z toho
DČD*

4+1

4+1

4+1

3+1

19

4

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

0

15

Matematika

4

4

4+1

3+2

18

3

1

Práce s počítačem

1+1

0+1

0+1

0+1

5

4

Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova/Zdravotní TV
Výchova ke zdraví

2
1
1
2
2
1
2
2
-

2
1
2
2
2
1
2
2
-

2
1
1
1
1
2
1
1
2
1

1+1
1
1
1
1
2
1
1
2
1

8
4
5
2
6
8
4
6
8
2

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

Pracovní činnosti

1

1+1

1

0+1

5

2

4
6

Terapeutická hodina
Další cizí jazyk/ Cvičení z M, Čj

0+1
0
29

0+1
0
30

0+1
0+3
32

0+1
0+3
31

4
6
122

4
6
24

11

21

10
10

Doplňující vzdělávací obory
Celková povinná časová dotace
* DČD – disponibilní časová dotace
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Učební plány ŠVP „POD JEDNOU STŘECHOU“
ZŠ II. stupeň – dle RVP ZV – LMP - dobíhající
Učební plán pro II. stupeň ZŠ dle RVP ZV – LMP - dobíhající
Ročník
Vyučovací předmět
6.
7.
8.

20

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika

5+1
5+1

5+1
0+1
5

4

Práce s počítačem

1+1

Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika
Informační a komunikační
technologie
Člověk
a společnost

23

8

Člověk a příroda

13

Umění
a kultura

8

Člověk
a zdraví
Člověk
a svět práce

14

Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova/Zdravotní TV
Výchova ke zdraví

9.

Celkem
předměty

Z toho
DČD*

5
2
5

4
2
5

21
5
21

2
1
1

1+1

1+1

1

7

3

1
1
1
1
1
3
-

1
1
1
1
1
1
1
3
-

1
2
1
1
1
1
1
3
1

1
1
1
2
1
1
1
1
3
1

4
4
3
2
4
4
4
4
12
2

-

20

Pracovní vyučování

5+1

5

5

5

21

1

4

Terapeutická hodina

0+1
29

0+1
30

0+1
32

0+1
31

4
122

4
12

Celková povinná časová dotace
* DČD – disponibilní časová dotace
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4.1 Poznámky k učebnímu plánu
Jelikož se značná část žáků naší školy potýká v prvních letech školní docházky s obtížemi
s jemnou motorikou, grafomotorikou a často i s řečovými poruchami, navýšili jsme týdenní
dotaci předmětu Český jazyk o 7 Disponibilních hodin na I. stupni ZŠ. Učitel může věnovat
tyto hodiny v Českém jazyce právě procvičování jemné motoriky, grafomotoriky či řečové
výchově. Také lze zařadit do výuky ČJ jednu kolektivní nebo individuální hodinu logopedie –
v rámci poskytované speciálně pedagogické péče – vše dle individuálních potřeb konkrétní
třídy a jednotlivých žáků. K navýšení dotace dochází i na II. stupni vzhledem k vyšší potřebě
upevňování učiva, individuálního přístupu k psaní u žáků s těžším tělesným postižením,
rozvoji řečových dovedností u přetrvávajících potíží apod.
V Matematice navyšujeme týdenní dotaci také na I. i na II. stupni vzhledem k potřebě žáků
důkladně procvičovat učivo (např. žáci s tělesným postižením mohou mít obtíže v logické
představivosti apod.).
Dle ŠVP se žáci základní školy vyučují Anglickému jazyku již od 2. ročníku, žáci v dobíhajícím
programu dle RVP ZV – LMP od 7. ročníku. Žáci mají možnost seznamovat se s cizím jazykem
pomaleji, díky výuce již od druhého ročníku, a mají dostatek času na procvičení základů
cizího jazyka. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je možné u žáků
s úpravami obsahů výuky zařadit i do Anglického jazyka individuální logopedickou péči. Jako
druhý cizí jazyk je pro žáky základní školy zařazen Německý jazyk – jeho časová dotace daná
RVP ZV je rozdělena do 8. a 9. ročníky, vždy po třech hodinách týdně.
Předmět Člověk a jeho svět v sobě ukrývá učivo Prvouky v 1. – 3. ročníku a ve 4. a 5. ročníku
spojuje učivo Přírodovědy a Vlastivědy.
Předmět Práce s počítačem mají žáci 2. stupně dle dobíhajícího RVP ZV - LMP navýšen
v každém ročníku o jednu hodinu (mimo 9. ročníku). Umožní jim tak lépe se s PC a
příslušenstvím seznámit, mohou využívat jiné metody výuky, (např. někteří žáci
s motorickým postižením horních končetin využívají PC jako jedinou možnost písemného
projevu).
Vyučovací hodina je 45 minutová, jsou do ní – v závislosti na potřebách žáků – zařazovány
relaxační chvilky, případně individuální polohování či terapie dle potřeb žáků a indikace
odborných pracovníků.
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5 Učební osnovy
5.1 Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace:
o
o
o
o
o
o
o

aktivně podporuje rozvoj verbální komunikace v mateřském i cizím jazyce,
rozvíjí vyjadřovací schopnosti jako základ vzdělávání i v dalších oborech,
pomáhá porozumět jazykovým sdělením, psaným i mluveným,
vede žáka ke schopnosti reprodukce textu,
na základě jazykových schopností umožňuje žákovi poznávat vlastní i cizí kultury,
přispívá k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a sebeuplatnění v praktickém životě,
učí žáka adekvátně využívat znalosti jazykových rovin a prostředků s ohledem na
komunikační prostředí a situace v praxi.

Tato vzdělávací oblast aktivně podporuje verbální komunikaci v mateřském a cizím jazyce. Je
realizována v povinných vyučovacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk (Anglický
jazyk, Německý jazyk). Všechny tyto vyučovací obory a předměty mají za úkol rozvíjení
vyjadřovacích schopností jako základu vzdělávání i v dalších mimojazykových oblastech. Učí
žáky porozumět jazykovým sdělením psaným i mluveným tak, aby byli schopni text rovněž
reprodukovat. Na základě jazykových a komunikačních dovedností umožňuje žákovi
poznávat vlastní i cizí kultury s přihlédnutím k jejich literárnímu odkazu. Přispívá též k
osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a sebeuplatnění v praktickém životě. Připravuje žáka na
adekvátní využívání znalostí různých jazykových rovin a prostředků s ohledem na
komunikační prostředí a situace v praxi.
5.1.1 Český jazyk a literatura
5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk
Učivo vyučovacího předmětu Český jazyk je složeno z jednotlivých oblastí, které se navzájem
prolínají: Jazyková výchova (čtení a psaní), Komunikační a slohová výchova a Literární
výchova.
5.1.1.2 Metody a formy práce
Žáci jsou vzděláváni dle ŠVP, případně dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta nebo se speciálními pomůckami a úpravami. Je brán
zřetel na specifické a individuální zvláštnosti žáka.
Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeni k týmové spolupráci v
rámci třídy i celé školy.
Preferujeme metody aktivního, situačního a prožitkového učení (tvůrčí psaní, literární hry,
dramatizace, nácvik přednesu, tiché a hlasité čtení s porozuměním). Podporujeme čtenářské
a komunikační dovednosti, vedeme žáky k respektu k názorům a projevům ostatních, volíme
kultivované formy projevu. Využíváme schválené výukové materiály s doložkou MŠMT,
vytváříme vlastní a konkretizované pracovní pomůcky (plakáty, manipulační karty, pracovní
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listy) a využíváme také IT techniku (výukové programy, procvičování učiva na internetu, psaní
na pc apod.).

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí.
Kompetence k učení:
o žák je veden k objevování a poznávání všeho, co ho zajímá a v čem by v budoucnu
mohl uspět
o žák poznává podstatu zdraví a příčiny nemocí
o žák se orientuje ve světě informací, propojuje a dává získané informace do souvislostí
o žák se učí pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování
o žák vyznačí v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školu, cestu na určené místo
o žák používá správnou terminologii a symboliku
Kompetence k řešení problému:
o
o
o
o
o
o

žák si upevňuje účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení zdraví
žák poznává a ovlivňuje svou jedinečnost
pomáháme žáků, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
žák rozlišuje přírodní a umělé prvky v okolní krajině
žák v hodinách pracuje s odbornou literaturou, encyklopediemi, mapou apod.
každému žákovi je umožněno zažít úspěch

Kompetence komunikativní:
o
o
o
o
o
o
o

žák si rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech
žák je veden k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání
žák pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastních projevech
podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci
žák je veden k ověřování výsledků
žák vyjadřuje různými způsoby estetickou hodnotu a rozmanitosti kraje
žák respektuje a toleruje názor druhých

Kompetence sociální a personální:
o
o
o
o
o
o
o

žák pracuje ve skupině nebo ve dvojicích
žák efektivně spolupracuje na řešení problémů
žák přispívá v diskusi
učíme žáky věcně argumentovat
žák toleruje a respektuje názory a zkušenosti druhých
žák rozlišuje vztahy mezi lidmi, národnostmi a jednotlivými národy
žák odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
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Kompetence občanské:
o
o
o
o
o
o
o

utváříme ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
motivujeme žáky k hledání možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
vedeme žáky k respektování pravidel
žák dodržuje pravidla slušného chování
žák dokáže pojmenovat některé kulturní či historické památky, významné události
žák si uvědomuje české kulturní tradice a historické bohatství naší země
žák projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti

Kompetence pracovní:
o žák je veden k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové
činnosti
o učíme žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
o žákovi je umožněno pozorovat, manipulovat, experimentovat
o žák si rozvíjí své dovednosti při práci s počítačem, internetem, mapami,
encyklopediemi
o žákovy názory, zkušenosti a náměty jsou podnětem pro další práci učitele

5.1.1.3 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk a
literatura
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Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Ročník: 1.
Počet hodin celkem: 7+2
Očekávané výstupy

Tematický celek/Učivo

1. Jazyková výchova
Žák:

-

-

rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště
slova opačného významu

-

-

-

-

zvuková stránka jazyka – sluchové
rozlišování počáteční, konečné
hlásky ve slově, jednotlivých hlásek
ve slově, určování počtu slabik,
sestavování slov ze slabik, z hlásek
grafická podoba slova – dělení slov
na slabiky, písmena, přiřazování
písmen, slabik k obrázkům podle
první hlásky, slabiky slova,
modelování podoby písmen
z plastelíny, dřívek, drátku,…
rozlišování stejných a odlišných
tvarů, prostorová orientace,
orientace na stránce, v knize,
orientace v řádku, v textu
výslovnost samohlásek, souhlásek a
souhláskových skupin, modulace
souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
slovní zásoba a tvoření slov – slova a
pojmy, význam slov, přiřazování slov
k obrázkům – OSV – Rozvoj
schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění, dovednosti pro učení a
studium

2. Komunikační a slohová výchova
-

-

-

čte texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti
respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
v krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo
řeči

-
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čtení – nácvik techniky čtení, čtení
pozorné, plynulé, čtení
s porozuměním, znalost orientačních
prvků v textu
naslouchání – praktické naslouchání
mluvený projev – základy techniky
mluveného projevu (dýchání,
tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační
situaci; komunikační žánry: pozdrav,
oslovení, omluva, prosba MUV –
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-

-

-

volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním
píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky;
kontroluje vlastní písemný projev
seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

-

Lidské vztahy – uplatňování principu
slušného chování, tolerance,
empatie, lidská solidarita,
vypravování na základě obrazového
materiálu)
písemný projev – základní
hygienické návyky při psaní (správné
sezení, držení psacího náčiní,
hygiena zraku, zacházení s grafickým
materiálem); technika psaní
(úhledný, čitelný a přehledný
písemný projev, formální úprava
textu)

3. Literární výchova
-

čte a přednáší zpaměti literární texty
přiměřené věku
vyjadřuje své pocity z přečteného
textu
odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění

-

-

poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem –
přednes – OSV – Rozvoj schopností
poznávání – cvičení dovedností
zapamatování, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu,
dramatizace, vlastní výtvarný
doprovod
základní literární pojmy – literární
druhy a žánry: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, pohádka

Mezipředmětové vztahy pro 1. ročník:
Člověk a jeho svět – čte (s dopomocí, s vizuální podporou) texty o tématech z předmětu
(svátky, rodina apod.)
Matematika – počítání hlásek, písmen, slabik, prostorová orientace
Tělesná výchova – uvolňovací cviky
Pracovní výchova, Výtvarná výchova – modelování písmen a slabik, znázorňování z přírodnin,
pečení písmen, papírové koláže, projekty s pohádkami a prvními texty, tvorba vlastního
obrázkové čtení
Hudební výchova – správné dýchání, tvoření hlasu, rytmizace slabik, hra na tělo, dramatizace
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Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Ročník: 2.
Počet hodin celkem: 7+2
Očekávané výstupy

Tematický celek/Učivo

1. Jazyková výchova
Žák:

-

-

-

-

-

-

rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště
slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
rozlišuje v textu druhy vět podle
postoje mluvčího a k jejich vytvoření
volí vhodné jazykové i zvukové
prostředky
řadí slova podle abecedy
vyhledává a rozliší podstatná jména,
slovesa, spojky, tvoří s nimi věty
vyjmenuje samohlásky krátké a
dlouhé, souhlásky tvrdé, měkké,
seznamuje se s obojetnými
souhláskami
odůvodňuje a píše 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, zvířat a
místních pojmenování

-

-

-

opakování učiva 1. ročníku
zvuková stránka jazyka – sluchové
rozlišení hlásek - OSV – Rozvoj
schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění, výslovnost samohlásek,
souhlásek a souhláskových skupin,
modulace souvislé řeči (tempo,
intonace, přízvuk)
slovní zásoba a tvoření slov – slova a
pojmy, význam slov, slova
jednoznačná a mnohoznačná,
antonyma, synonyma, homonyma;
druhy vět
abeceda - OSV – Rozvoj schopností
poznávání – cvičení dovedností
zapamatování, řazení slov podle
abecedy
úvod do slovních druhů – podstatná
jména, slovesa, spojky, předložky
pravopis – krátké a dlouhé
samohlásky, psaní u, ú, ů; souhlásky
tvrdé a měkké – psaní správného
tvaru i, í, y, ý; slabiky dě, tě, ně, bě,
pě, vě, mě; párové souhlásky na
konci a uvnitř slova (b-p, d-t, ď-ť, s-z,
š-ž, h-ch, v-f); psaní velkých písmen
na začátku vět, u vlastních jmen

2. Komunikační a slohová výchova
-

-

čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti
respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
pečlivě vyslovuje

-

-
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čtení – praktické čtení (technika
čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost
orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací,
čtení vyhledávací, klíčová slova)
naslouchání – praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření kontaktu s
partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní –

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

-

-

-

v krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo
řeči
volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči
na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním
píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky;
kontroluje vlastní písemný projev
píše jednoduchá sdělení
seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

-

-

zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
mluvený projev – základy techniky
mluveného projevu (dýchání,
tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační
situaci; komunikační žánry: pozdrav,
oslovení, omluva, prosba, vzkaz,
vypravování; základní komunikační
pravidla (oslovení, zahájení a
ukončení dialogu, zdvořilé
vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
písemný projev – základní
hygienické návyky (správné sezení,
držení psacího náčiní, hygiena zraku,
zacházení s grafickým materiálem);
technika psaní (úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev, formální
úprava textu); žánry písemného
projevu: adresa, krátký dopis, přání,
vzkaz

3. Literární výchova
-

-

čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
vyjadřuje své pocity z přečteného
textu
odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností

-

-

poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem –
přednes vhodných literárních textů,
volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
základní literární pojmy – literární
druhy a žánry: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, pohádka,
bajka, spisovatel, básník, kniha,
čtenář; divadelní představení, herec,
režisér

Mezipředmětové vztahy pro 2. ročník:
Člověk a jeho svět – čte (i s vizuální podporou) texty o tématech z předmětu (svátky, rodina
apod.)
Matematika – počítání hlásek, písmen, slabik, prostorová orientace
Tělesná výchova – uvolňovací cviky
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Pracovní výchova, Výtvarná výchova –projekty s pohádkami a prvními texty, tvorba vlastního
obrázkové čtení
Hudební výchova – správné dýchání, tvoření hlasu, rytmizace slabik, hra na tělo, dramatizace
Angličtina – porovnání české a anglické abecedy a prvních slov v cizím jazyce
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Ročník: 3.
Počet hodin celkem: 7+2
Očekávané výstupy

Tematický celek/Učivo

1. Jazyková výchova
Žák:

-

-

-

-

-

-

-

rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště
slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc,
okolnost, vlastnost
rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru
užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves
spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle
postoje mluvčího a k jejich vytvoření
volí vhodné jazykové i zvukové
prostředky
odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých a měkkých souhláskách i po
obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně,
ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo
morfologický šev; velká písmena na
začátku věty a v typických případech
vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování

-

-

-

-

opakování probraného učiva
modulace souvislé řeči (tempo,
intonace, přízvuk)
slovní zásoba a tvoření slov – slova a
pojmy, význam slov, slova
jednoznačná a mnohoznačná,
antonyma, synonyma, homonyma;
stavba slova (kořen, část
předponová a příponová, koncovka)
řady vyjmenovaných slov – OSV –
Rozvoj schopností poznávání –
cvičení dovedností pro
zapamatování, dovednosti pro učení
a studium
tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
rod, číslo, pád podstatných jmen
osoba, číslo, čas u sloves
věta jednoduchá, souvětí, spojování
jednoduchých vět do souvětí pomocí
spojek a jiných spojovacích výrazů
základní skladební dvojice
(seznámení)
pravopis – lexikální – tvrdé, měkké,
obojetné souhlásky; dě, tě, ně, bě,
pě, vě, mě; psaní u, ú, ů; psaní
velkých písmen

2. Komunikační a slohová výchova
-

plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

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

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

-

-

-

-

-

-

porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti
respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost
v krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo
řeči
volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním
píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky;
kontroluje vlastní písemný projev
píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení
seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

-

-

-

čtení (čtení jako zdroj informací,
čtení vyhledávací, klíčová slova)
naslouchání – praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření kontaktu s
partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní –
zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami)
mluvený projev – základy techniky
mluveného projevu (dýchání,
tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační
situaci; komunikační žánry: pozdrav,
oslovení, omluva, prosba, vzkaz,
zpráva, oznámení, vypravování;
základní komunikační pravidla
(oslovení, zahájení a ukončení
dialogu, střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé vystupování),
mimojazykové prostředky řeči
(mimika, gesta)
písemný projev – základní
hygienické návyky (správné sezení,
držení psacího náčiní, hygiena zraku,
zacházení s grafickým materiálem);
technika psaní (úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev, formální
úprava textu); žánry písemného
projevu: adresa, blahopřání, pozdrav
z prázdnin, omluvenka; pozvánka,
vzkaz, dopis, popis, vypravování

3. Literární výchova
-

-

-

čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
vyjadřuje své pocity z přečteného
textu
rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností

-

-
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poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem –
přednes vhodných literárních textů,
volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
základní literární pojmy – literární
druhy a žánry: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, pohádka,
bajka, povídka; spisovatel, básník,
kniha, čtenář; divadelní představení,
herec, režisér; verš, rým, přirovnání

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Mezipředmětové vztahy pro 3. ročník:
Člověk a jeho svět – čte (i s vizuální podporou) texty o tématech z předmětu
Matematika – prostorová orientace
Tělesná výchova – uvolňovací cviky
Pracovní výchova, Výtvarná výchova – projekty příběhy a vyjmenovanými slovy, tvorba
vlastního obrázkové čtení, znázorňování slabik s obojetnými souhláskami
Hudební výchova – správné dýchání, tvoření hlasu, rytmizace slov, hra na tělo, dramatizace
Angličtina – porovnávání slov v aj a čj a tradic v anglicky mluvících zemích
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Ročník: 4.
Počet hodin celkem: 7
Očekávané výstupy

Tematický celek/Učivo

1. Jazyková výchova
Žák:

-

-

-

-

-

-

porovnává významy slov, zvláště
slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová
rozlišuje ve slově kořen, část
- opakování učiva
příponovou, předponovou
- slovní zásoba a tvoření slov – slova a
odlišuje předpony a předložky (nad,
pojmy, význam slov, slova
pod, od, před, roz, bez, vz,..)
jednoznačná a mnohoznačná,
určuje slovní druhy
antonyma, synonyma, homonyma;
plnovýznamových slov a využívá je v
slova citově zabarvená
gramaticky správných tvarech ve
- stavba slova (kořen, část
svém mluveném projevu
předponová a příponová, koncovka)
rozlišuje slova spisovná a jejich
– OSV – Rozvoj schopností
nespisovné tvary
poznávání – cvičení smyslového
rozlišuje u slov citové zabarvení,
vnímání, pozornosti a soustředění
odliší slova hanlivá a lichotivá
- předpony x předložky
vyhledává základní skladební dvojici
- upevňování vyjmenovaných slov
u podstatných jmen určuje
- tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
mluvnické kategorie – pád, číslo, rod
- skladba – věta jednoduchá a souvětí,
seznamuje se se vzory podstatných
základní skladební dvojice, podnět a
jmen, přiřazuje slova ke vzorům
přísudek
skloňuje podstatná jména
- podstatná jména, vory podstatných
u sloves určuje mluvnické kategorie
jmen, skloňování podstatných jmen
– osoba, číslo, čas
- slovesa, časování sloves
časuje slovesa
- pravopis – lexikální, základy
odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
morfologického (koncovky
užívá vhodných spojovacích výrazů,
podstatných jmen)
podle potřeby projevu je obměňuje
píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách
odůvodňuje psaní koncovek
podstatných jmen
2. Komunikační a slohová výchova
čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas
rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro
daný věk
posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení

-

-
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čtení – praktické čtení, věcné čtení
(čtení jako zdroj informací, čtení
vyhledávací, klíčová slova)
naslouchání – praktické naslouchání,
věcné naslouchání (pozorné,
soustředěné, aktivní – zaznamenat
slyšené, reagovat otázkami)

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

-

-

-

-

-

reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z
něj podstatná fakta
vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
volí náležitou intonaci, přízvuk,
pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační
žánry

-

-

-

mluvený projev – vyjadřování závislé
na komunikační situaci; komunikační
žánry: pozdrav, oslovení, omluva,
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení,
vypravování, dialog na základě
obrazového materiálu; základní
komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání
rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
písemný projev – základní
hygienické návyky, technika psaní,
formální úprava textu; žánry
písemného projevu: adresa,
blahopřání, pozdrav z prázdnin,
omluvenka; zpráva, oznámení,
pozvánka, vzkaz, inzerát – MV –
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení – hodnotící prvky ve sdělení,
chápání podstaty mediálního
sdělení, dopis, popis; jednoduché
tiskopisy (přihláška, dotazník),
vypravování - MV – Tvorba
mediálního sdělení – tvorba
mediálního sdělení pro školní web

3. Literární výchova
-

-

vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je
volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text
na dané téma
při jednoduchém rozboru literárních
textů používá elementární literární
pojmy

-

-

poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem
– přednes vhodných literárních
textů, volná reprodukce přečteného
nebo slyšeného textu, dramatizace,
vlastní výtvarný doprovod
základní literární pojmy – literární
druhy a žánry: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, pohádka,
bajka, povídka; spisovatel, básník,
kniha, čtenář; divadelní představení,
herec, režisér; verš, rým, přirovnání

Mezipředmětové vztahy pro 4. ročník:
Člověk a jeho svět – čte s porozuměním texty o tématech z předmětu
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Matematika – prostorová orientace, porozumění ve slovních úlohách
Tělesná výchova – uvolňovací cviky
Pracovní výchova, Výtvarná výchova – projekty příběhy s vyjmenovanými slovy, tvorba
vlastního obrázkové čtení, znázorňování slabik s obojetnými souhláskami
Hudební výchova – správné dýchání, tvoření hlasu, rytmizace slov, hra na tělo, dramatizace
Angličtina – porovnávání slov v aj a čj a tradic v anglicky mluvících zemích, vyplňování
formulářů v aj a porovnávání s formuláři v čj
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Ročník: 5.
Počet hodin celkem: 7
Očekávané výstupy

Tematický celek/Učivo

1. Jazyková výchova
Žák:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

slovní zásoba a tvoření slov – slova a
pojmy, význam slov, slova
jednoznačná a mnohoznačná,
antonyma, synonyma, homonyma;
stavba slova (kořen, část
předponová a příponová, koncovka)
tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
podstatná jména – rod, číslo, pád,
vzor, životnost, skloňování
podstatných jmen
slovesa – osoba, číslo, čas, způsob,
časování sloves
přídavná jména – druh přídavných
jmen, skloňování podle vzorů
skladba – věta jednoduchá a souvětí,
základní skladební dvojice, podmět,
přísudek
přímá řeč, interpunkce
psaní ě – je, mě – mně v kořeni slov
pravopis – lexikální, základy
morfologického (koncovky
podstatných jmen a přídavných
jmen tvrdých a měkkých) a
syntaktického (shoda přísudku s
holým podmětem)

porovnává významy slov, zvláště
slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová
rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou a
koncovku
určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a využívá je v
gramaticky správných tvarech ve
svém mluveném projevu
rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary
vyhledává základní skladební dvojici
a v neúplné základní skladební
dvojici označuje základ věty
odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou
v souvětí
užívá vhodných spojovacích výrazů,
podle potřeby projevu je obměňuje
píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách
zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu
2. Komunikační a slohová výchova
čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas
rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace
zaznamenává
posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z
něj podstatná fakta
vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku

-

-
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čtení – praktické čtení (technika
čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost
orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací –
MV – Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení – hodnotící prvky
ve sdělení, čtení vyhledávací, klíčová
slova – MV – Stavba mediálních
sdělení – příklady stavby a
uspořádání zpráv a sdělení
naslouchání – praktické naslouchání
(zdvořilé, vyjádření kontaktu s
partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní –

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

-

-

-

-

rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě
volí náležitou intonaci, přízvuk,
pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační
žánry
sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti

-

-

zaznamenat slyšené, reagovat
otázkami) – MV – Interpretace
vztahu mediálních sdělení a reality –
různé typy sdělení, jejich rozlišení a
funkce, vztah mediálního sdělení a
sociální zkušenosti
mluvený projev – základy techniky
mluveného projevu (dýchání,
tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační
situaci; komunikační žánry: pozdrav,
oslovení, omluva, prosba, vzkaz,
zpráva, oznámení, vypravování,
dialog na základě obrazového
materiálu; základní komunikační
pravidla (oslovení, zahájení a
ukončení dialogu, střídání rolí
mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)- MV
– Vnímání autora mediálních sdělení
– identifikování postojů a názorů
autora, výrazové prostředky
písemný projev – základní
hygienické návyky (správné sezení,
držení psacího náčiní, hygiena zraku,
zacházení s grafickým materiálem);
technika psaní (úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev, formální
úprava textu); žánry písemného
projevu: adresa, blahopřání, pozdrav
z prázdnin, omluvenka; zpráva,
oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát,
dopis, popis; jednoduché tiskopisy
(přihláška, dotazník), vypravování

3. Literární výchova
-

-

vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je
volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text
na dané téma
rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
při jednoduchém rozboru literárních
textů používá elementární literární
pojmy

-
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poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem
– přednes vhodných literárních
textů – OSV – Rozvoj schopností
poznávání – cvičení dovedností
zapamatování, řešení problémů,
dovednosti pro učení a studium,
volná reprodukce přečteného nebo

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

-

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

Mezipředmětové vztahy pro 5. ročník:
Člověk a jeho svět – čte s porozuměním texty o tématech z předmětu
Matematika – prostorová orientace, porozumění ve slovních úlohách
Tělesná výchova – uvolňovací cviky
Pracovní výchova, Výtvarná výchova – projekty, příběhy, tvorba vlastního obrázkové čtení,
znázorňování slabik s mě, bě, pě, vě atd.
Hudební výchova – správné dýchání, tvoření hlasu, rytmizace slov, hra na tělo, dramatizace
Angličtina – porovnávání slov v aj a čj a tradic v anglicky mluvících zemích, porovnávání
stupňování přídavných jmen v čj a aj, psaní dopisu v aj a porovnávání s čj
Práce s počítačem – výukové programy na čj, psaní v textových editorech, vyhledávání
informace k probíraným tématům
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ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Český jazyk
Ročník: 6. + 7. ročník
Časová dotace: 4 + 1 hod. týdně
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
UČIVO
Opakování o hláskách
Spisovná a nespisovná výslovnost
Zvuková stránka slova a věty
Slova přejatá (výslovnost, pravopis)
Jazyk a jeho útvary
Práce s textem
Spisovný a nespisovný jazyk

Stavba slova
Slovotvorba
Nauka o tvoření slov
Odvozování, skládání, zkracování slov
Přenesená pojmenování
Metafora, metonymie, synonyma,
antonyma, homonyma
Práce s jazykovými příručkami, pravopis,
Slovník spisovné češtiny, spisovný a
nespisovný jazyk
Tvarosloví, pravopis
Slovní druhy ohebné a neohebné
Podstatná jména, podstatná jména
konkrétní a abstraktní, podstatná jména
pomnožná, hromadná, látková, podstatná
jména obecná a vlastní, odchylky od
pravidelného skloňování podstatných jmen
Přídavná jména, druhy přídavných jmen,
pravopis koncovek přídavných jmen,
stupňování přídavných jmen, skloňování
přídavných jmen
Zájmena, druhy zájmen, skloňování zájmen
dle vzorů ten a náš, skloňování zájmena jenž,
týž, tentýž
Číslovky, druhy číslovek, skloňování číslovek
Slovesa, mluvnické kategorie sloves (vid)
Příslovce, příslovečné spřežky,stupňování
příslovcí předložky, spojky, částice,
citoslovce

VÝSTUPY
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a
zdůvodní jejich užití
Nářečí - OSV – Rozvoj schopností poznávání –
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
Zná pojem dialektologie – MUV – Multikulturalita –
multikulturalita jako prostředek vzájemného
obohacování, komunikace s příslušníky jiných
kulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem
rozpozná znělé a neznělé souhlásky – OSV – Rozvoj
schopností poznávání – cvičení smyslového
vnímání
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady
tvoření českých slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech
metafora - uvede příklady OSV – Rozvoj schopností
poznávání – cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,
se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a
příručkami
vyjmenuje slovní druhy – OSV – Rozvoj schopností
poznávání – cvičení dovednosti zapamatování
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov
a vědomě jich používá ve vhodné komunikační
situaci
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ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
Pravopisná cvičení, diktáty
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle komunikační
situace
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí
Skladba, základní větné členy, rozvíjející
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek
větné členy, věta jednoduchá a souvětí,
ve větě a v souvětí
tvoření vět, přímá řeč
Hlavní věta, vedlejší věta, druhy vět
vedlejších

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
UČIVO
Práce s texty
Řečová cvičení
Líčení
Úvaha
Slohová cvičení
Slohové práce
Spisovný a nespisovný jazyk
Vypravování
Popis
Zpráva a oznámení
Výpisky
Výtah
Dopis
Životopis
Žádost
Pozvánka

Verbální a neverbální prostředky
komunikace Mluvní cvičení

Poznámka
Výpisek, výtah, referát

VÝSTUPY
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera v hovoru

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke
svému komunikačnímu záměru
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i
věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé
práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní
na základě svých dispozic a osobních zájmů
vypravování – MV – Tvorba mediálního sdělení –
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich
kombinací pro tvorbu věcně správných a
komunikačně vhodných sdělení
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel,
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel
mezivětného navazování
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči
Naučí se libovolnou báseň zpaměti – OSV – Rozvoj
schopností poznávání – cvičení dovednosti
zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro
učení a studium
využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
UČIVO

VÝSTUPY
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ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
Četba literárních ukázek
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše
Orientace v textu literárních druhů a žánrů
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a
Interpretace uměleckého díla
vlastními slovy interpretuje smysl díla
Četba literárních ukázek, divadelní a filmové formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
představení
návštěvy divadelního nebo filmového představení a
Práce s literárním textem
názory na umělecké dílo
Diskuze o uměleckém díle
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
Vlastní četba
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
Literární teorie, literární druhy, poezie,
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je
próza, lyrika, epika, drama, literární žánry,
i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
pohádka, pověst, balada, bajka, báje a mýty
Návštěva knihovny, výukové programy
vyhledává informace v různých typech katalogů, v
knihovny
knihovně i v dalších informačních zdrojích
Tvořivé psaní
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a
na základě osvojených znalostí základů literární
teorie
Literární teorie
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního
Česká literární historie
stylu autora
Světová literární historie
uvádí základní literární směry a jejich významné
Práce s literárním textem
představitele v české a světové literatuře
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ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Český jazyk
Ročník: 8. + 9. ročník
Časová dotace: 4 + 1 hod. týdně / 3 + 1 hod. týdně
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
UČIVO
Český jazyk, slovanské jazyky
Slova přejatá, výslovnost, pravopis a
skloňování slov přejatých
Zvuková stránka jazyka – fonetika a
fonologie
Tvoření slov
Útvary českého jazyka
Jazyková kultura
Přenesená pojmenování
Metafora, metonymie, synekdocha,
osymóron, synonyma, antonyma,
homonyma, frazémy
Práce s jazykovými příručkami, pravopis,
Slovník spisovné češtiny, spisovný a
nespisovný jazyk
Jazykové příručky
Ohebné a neohebné slovní druhy
Tvarosloví
Mluvnické kategorie sloves – vid, třída, vzor
Využití spisovných a nespisovných tvarů slov
Skladba, věta jednoduchá podle členitosti,
větný ekvivalent
Skladba
Souvětí podřadné, souřadně spojené věty
vedlejší, interpunkce ve větě jednoduché,
interpunkce v souvětí
Souvětí souřadné, významové poměry mezi
větami hlavními, interpunkce mezi větami
hlavními

VÝSTUPY
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

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

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,
se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a
příručkami
OSV – Rozvoj schopností poznávání – řešení
problémů, dovednosti pro učení a studium
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov
a vědomě jich používá ve vhodné komunikační
situaci
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných jazykových projevů podle komunikační
situace
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i souvětí

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

61

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
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Dle RVP ZV

UČIVO
Výklad, odborné názvy (termíny), práce s
informačními zdroji
Výtah
Práce s internetem a dalšími informačními
zdroji
Úvaha – aktuální společenské jevy
Publicistický styl, publicistické útvary
Diskuze
Mluvní cvičení
Komunikační situace, autor, adresát
Jazykové prostředky

Mluvený a psaný projev
Proslov
Pravidla dialogu
Diskuze, zásady diskuze, řízení diskuze

Poznámka
Výpisek
Výtah
Referát
Slohové postupy a útvary užívané v různých
komunikačních oblastech a situacích
Tropy a figury

VÝSTUPY
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek
nebo porovnáváním s dostupnými informačními
zdroji
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích
a zaujímá k ní kritický postoj
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační
situaci
vhodně užívá jazykové prostředky vzhledem ke
svému komunikačnímu záměru - MV – Stavba
mediálních sdělení - 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)
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a
komunikační záměr partnera – MV – Interpretace
vztahu mediálních sdělení a reality - identifikace
společensky významných hodnot v textu, prvky
signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;
identifikace zjednodušení mediovaných sdělení
chápe roli mluvčího a posluchače - MV – Vnímání
autora mediálních sdělení- prvky signalizující
explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a
kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a
hodnotového významu
využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i
věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé
práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní
na základě svých dispozic a osobních zájmů

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
UČIVO

VÝSTUPY
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Dle RVP ZV
Literární teorie
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního
Literární historie
stylu autora
Literární směry
Literární autoři
Literární díla
Literární směry
Výrazný přednes
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,
Dramatizace textu
návštěvy divadelního nebo filmového představení a
Návštěva divadelního představení
názory na umělecké dílo
Návštěva filmového představení
Diskuze o uměleckých dílech
Tvorba vlastního textu
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a
na základě osvojených znalostí základů literární
teorie
Literární teorie Literární historie Literární
Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj
směry Literární autoři Literární díla
názor doloží argumenty
Kýč v literatuře
Diskuze o literatuře
Čtenářský deník/Záznamy k literatuře
Méně známé literární pojmy
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je
Porovnání literárních žánrů
i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
Funkce jednotlivých literárních žánrů
MV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení –
Představitelé literárních žánrů
chápání podstaty mediálního sdělení, identifikování
Adaptace literárních děl
základních orientačních prvků v textu
Divadelní, filmová a televizní tvorba
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ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
5.1.1.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Český jazyk dle dobíhajícího RVP
ZV – LMP

Předmět: Český jazyk
Ročník: 9.
Časová dotace: 4 hod. týdně
Učivo
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
TVAROSLOVÍ
SLOVNÍ DRUHY
SKLADBA
PODMĚT, PŘÍSUDEK
SOUVĚTÍ
VĚTA JEDNODUCHÁ

Výstupy
zvládá pravopis slov s předponami a předložkami
zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis
skloňuje podstatná jména, přídavná jména a časuje slovesa
pozná a určí slovní druhy s přehledem slovních druhů
zná pravopis při shodě přísudku s podmětem (včetně podmětu – my všichni, děti a
podmětu několikanásobného)
rozená větu jednoduchou a souvětí
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

KOMUNIKAČNÍ

komunikuje v běžných situacích
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
ovládá koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka)
sestaví vlastní životopis a napíše žádost podle předlohy
čte plynule s porozuměním
orientuje se v pravidlech českého pravopisu
umí reprodukovat text
umí popsat – děj, jev, osobu, pracovní postup
vypráví dle předem připravené osnovy a písemně zpracuje zadané téma
orientuje se v nabídce denních tiskovin – MV – Fungování a vliv médií ve
společnosti – organizace a postavení médií ve společnosti, vliv médií na každodenní
život

a slohová výchova
komunikace
životopis
popis děje
popis osoby
popis jevu
popis pracovního
postupu
vypravování dle
osnovy
dopis
adresa
poštovní poukázka
LITERÁRNÍ
VÝCHOVA
ČTENÍ
S POROZUMĚNÍM
DOJMY Z ČETBY
ORIENTACE V TEXTU

rozezná základní literární druhy žánry
dokáže vyhledat potřebné informace z literatury a tisku – MV – Stavba mediálních
sdělení – principy sestavování zpravodajství, příklady stavby a uspořádání zpráv
orientuje se v literárním textu, pokusí se najít hlavní myšlenku
umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního či filmového představení
má pozitivní vztah k literatuře
recituje zpaměti vhodné texty, snaží se o kvalitní přednes OSV – Rozvoj schopností
poznávání – cvičení dovedností zapamatování, rozvoj dovedností pro studium
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5.1.2 Anglický jazyk

5.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk
Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen již od druhého ročníku. Učivo vytváří
předpoklady pro zapojení žáků do komunikace mezi národy. Jazyková výuka, jejímž cílem je
zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a
dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim,
vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Znalost
základů cizího jazyka jim pomáhá překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí i
v setkání s cizincem. Žáci získají základ především ve zvukové podobě komunikace. Jedná se
o osvojení jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace. Kultivace jazykových
dovedností a jejich využívání je nedílnou součásti všech vzdělávacích oblastí.
5.1.2.2 Metody a formy práce
Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů, ve kterých může být, dle
potřeby, rozsah slovní zásoby omezen. U žáků je tak brán zřetel na jejich řečové a komunikační
možnosti, ale výuka anglického jazyka může i přispět k rozvíjení jejich řečových dovedností.
Dle potřeb pracují s dopomocí asistenta nebo se speciálními kompenzačními pomůckami a
úpravami. Výuka probíhá ve třídách, v prostorách školy a v případě potřeby mimo budovu
školy. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny k teamové spolupráci
v rámci třídy i celé školy. V hodinách je využíváno názorných pomůcek, audiovizuální techniky
a počítače. Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů
a dle potřeb pracují s dopomocí asistenta.
5.1.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí.
Kompetence k učení
o žák si pod vedením učitele uvědomuje vlastní pokrok za určitou dobu
o žák získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, časopisy, apod.)
o žák pracuje s chybou – chyba je chápána jako krok ke zlepšení
o žák rozvíjí jazykovou paměť nácvikem jednotlivých jazykových dovedností v Aj
(poslech, čtení s porozuměním, slovní projev, psaní)
o pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a
důležitého sjednocujíc činitele národního společenství
o pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
Kompetence k řešení problémů
o žák se orientuje v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, na čas,
porozumí odpovědi, vyhledá dopravní spoj, zatelefonuje, apod.
o žák vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení
problémů
o žák řeší úkoly v učebnici a PS podle zadání, situační reálné a nereálné hry
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o žák zpracovává problém – přípravu, plánování, řešení, obhajobu i prezentaci výsledků
své práce
Kompetence komunikativní
o žák komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím
jazyce (ústní i písemnou)
o žák nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog) a písemných projevů (dopis,
vzkaz, přání)
o žák používá mimiku, řeč těla, intonaci, důraz, melodii hlasu
o žák komunikuje s lidmi z jiných zemí
o rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
Kompetence sociální a personální
o žák spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách
o žák rozlišuje role ve skupině
o žák prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor
o žák hodnotí a srovnává druhé i sebe samého na základě na základě jasných kritérií,
hledá další možnosti zlepšení
o žák si vyměňuje zkušenosti, využívá schopností každého jednotlivce při týmové práci
Kompetence občanské
o žák zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe samého, za skupinu
o žák dodržuje pravidla slušného chování, respektuje tradic i odlišnosti jiných národů
o žák si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými a poznává společné prvky
v dějinách
o žák poznává problémy jiných zemí – rasismus, intolerance, násilí
Kompetence pracovní
o žák organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností
získaných v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka a komunikace
5.1.2.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Anglický jazyk
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Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 2.
Časová dotace: 1 hodina týdně
Učivo
POZDRAVY

ČÍSLA

BARVY
ŠKOLA

VELIKOST
MOJE RODINA, DOMA

ABECEDA
HRAČKY
MOJE TĚLO, OBLIČEJ

Výstupy
umí pozdravit, rozloučit se
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
vyjádří jednoduchý souhlas či nesouhlas
naučí se počítat do deseti
nacvičí si porozumění otázce Kolik?
s dopomocí tvoří mn. č. podstatných jmen – pravidelné tvary
naučí se základní barvy (červená, oranžová, modrá, zelená, černá, žlutá,…)
pojmenuje běžné školní potřeby
představí spolužáky
tvoří jednoduché věty typu This is…
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
použije pojmy velikosti a délky
představí členy rodiny
pojmenuje základní vybavení místnosti
s dopomocí použije spojení I have got….
seznámí se s anglickou abecedou
pojmenuje hračky
určí části lidského těla, části obličeje
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

OVOCE A ZELENINA,
JÍDLO A PITÍ
OBLEČENÍ
DOMÁCÍ ZVÍŘATA

pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny, potraviny a nápoje
rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
vyjmenuje běžné části oblečení
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
určí podle obrázku domácí zvířata
rozliší je podle hlasů
pojmenuje druhy aut a dopravních prostředků

DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY
HALLOWEEN, VÁNOCE, rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
VELIKONOCE
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
pojmenuje některé nadpřirozené bytosti a vánoční předměty
zazpívá vánoční píseň

Mezipředmětové vztahy v 2. ročníku:
Hudební výchova - zpěv vánoční písně
Výtvarná výchova - barvy
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Matematika – čísla, velikost
Člověka a jeho svět - moje rodina, doma, domácí zvířata, dopravní prostředky, oblečení,
ovoce a zelenina, jídlo a pití, moje tělo, obličej
Český jazyk – porovnání české a anglické abecedy
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Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 3.
Časová dotace: 2 hodiny týdně
Učivo
POZDRAVY

Výstupy
umí pozdravit, rozloučit se, jednoduše se představí, osloví osobu
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
vyjádří souhlas a nesouhlas
ČÍSLA
naučí se počítat do dvanácti
nacvičí si porozumění otázce Kolik? a odpoví na ni
samostatně tvoří mn. č. podstatných jmen – pravidelné tvary
porozumí otázce Kolik je ti let? a odpoví na ni
porozumí otázce Kolik je hodin? a odpoví na ní (celé hodiny)
přečte jednoduchá slovní spojení
ABECEDA
vyjmenuje anglickou abecedu
ŠKOLA
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
pojmenuje školní potřeby, určí jejich barvu a počet
použije neurčitý člen a, an, přivlastňovací zájmeno my, your
čte jednoduché věty typu This is…, These are….
při tvorbě věty použije pojmy velikosti a délky
MOJE RODINA, DOMA představí členy rodiny
pojmenuje základní vybavení místnosti
použije určitý člen the
spojení I have got….
ABECEDA,
vyjmenuje anglickou abecedu
HLÁSKOVÁNÍ
s grafickou oporou dovede hláskovat své jméno
ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
PODOBA JAZYKA
vizuální oporu
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
má základní výslovností návyky
ovládá fonetické znaky
HRAČKY
pojmenuje hračky, určí jejich polohu pomocí předložek in, on
přečte jednoduchý text
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
MOJE TĚLO, OBLIČEJ
určí části lidského těla, části obličeje
tvoří věty On má…, Ona má….
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
OVOCE A ZELENINA,
pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny, potraviny a nápoje
JÍDLO A PITÍ
libosti a nelibosti I like…, I don´t like…
seznámí se se základními pokyny k přípravě jednoduchého jídla
OBLEČENÍ
vyjmenuje běžné části oblečení
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popíše se pomocí vazby I´m wearing….
ZÁBAVA PRO DĚTI,
vyjmenuje jednotlivé dny v týdnu
V PARKU
seznámí se se slovesy jednoduchých činností
užívá vazbu I´m good at…, I can … i v záporu
použije přítomný průběhový čas při popisu své činnosti
čte jednoduché texty
HALLOWEEN, VÁNOCE, seznámí se s významem jednotlivých svátků a tradic
VELIKONOCE
pojmenuje nadpřirozené bytosti, vánoční předměty
zazpívá vánoční písně

Mezipředmětové vztahy v 3. ročníku:
Hudební výchova - zpěv vánoční písně
Výtvarná výchova - barvy
Matematika - čísla, velikost
Člověka a jeho svět, Výtvarná výchova - moje rodina, doma, ovoce a zelenina, jídlo a pití,
moje tělo, obličej
Český jazyk a literatura - porovnání české a anglické abecedy a probíraných slovíček
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Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 4.
Časová dotace: 3 hodiny týdně
Učivo
POZDRAVY

Výstupy
pozdraví, odpoví na jednoduché otázky, představí se
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
ČÍSLA 1 – 100
počítá do 100, odpoví na otázku Kolik je hodin? (po čtvrthodinách)
samostatně utvoří množné číslo podstatných jmen
napíše slovem a správně přečte číslovky základní
ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ chápe vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
PODOBA JAZYKA
pracuje se slovníkem
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
VE TŘÍDĚ
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností
použije a odpoví na otázku Co je to?
užívá otázku Je to…? a odpoví krátce Ano, je., Ne, není.
jednoduše popíše zařízení třídy větami This is…,That is…
nakreslí a popíše svoje potřeby do školy
OVOCE A ZELENINA,
pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny, jídla a pití, určí barvu
JÍDLO A PITÍ, BARVY
odpoví krátce na otázky Do you like…? a Do you eat…?
samostatně užije spojení I like – I don ´t like
vyjádří pocity hladu a žízně
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu
MOJE RODINA, DOMA, pojmenuje členy rodiny a s grafickou oporou hláskuje jejich jména, ukáže je na
BYDLIŠTĚ
fotografii, určí věk (he/she is...)
zazpívá písničku k narozeninám
umí pojmenovat jednotlivé místnosti a domácí činnosti
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině,
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života
HRAČKY
pojmenuje hračky na obrázku, svoje hračky
odpoví na otázky Have you got a…?, How many….?, Where is…?
vyjádří skutečnost vlastnictví I have got a…, I haven´t got a…
umí popsat svou oblíbenou hračku
LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ samostatně vyjmenuje a ukáže části těla
ČLOVĚKA
v jednoduchém popisu užije spojení I have got, he/she has got
použije zájmena her, his
popíše postavičku (vymyšlenou příšerku)
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně
a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
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ČASOVÉ ROZVRŽENÍ
pojmenuje jednotlivé části dne a činnosti, sestaví rozvrh hodin
DNE, ROZVRH HODIN, zvládne pojmenovat různé typy zájmů a zálib
ZÁJMY A ZÁLIBY,
otázkou Do you like…? zjistí zájem a nezájem
SPORT A HRY
použije krátkou odpověď Yes, I do. No, I don´t.
otázkou zjistí dovednost spolužáků Can you…?
nazývá správně druhy sportů a her
ve větě užije gerundium po slovese like -ing
OBLEČENÍ, NÁKUPY
samostatně užívá vazbu I am wearing…
popíše oblečení své a svých spolužáků, včetně barev
ZVÍŘATA
pojmenuje běžná domácí zvířata, krátce popíše jejich vzhled a způsob života
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
dle plánku se zeptá a určí Kde je…?
VE MĚSTĚ
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, okolí, volného času a dalších osvojených témat
vyplní osobní údaje do formuláře
PŘÍTOMNÝ ČAS
utvoří a použije tvary přítomného času průběhového ve větách
PRŮBĚHOVÝ
POHÁDKY
s dopomocí přečte a přeloží dvě jednoduché pohádky/příběhy
HALLOWEEN, VÁNOCE, seznámí se s tradicemi svátků v anglicky mluvících zemích – EGS – Objevujeme
VELIKONOCE
Evropu a svět – život Evropanů a styl života v evropských rodinách, mezinárodní
setkávání
zná názvy svátečních dnů
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

Mezipředmětové vztahy v 4. ročníku:
Český jazyk a literatura - porovnání české a anglické abecedy
Člověk a jeho svět – příbuzenské vztahy v rodině, zvířata, práce s mapou
Matematika – hodiny
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Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 5.
Časová dotace: 3 hodiny týdně
Učivo

Výstupy

POZDRAVY

odpoví na pozdrav, odpoví na jednoduché otázky
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
představí se, použije zdvořilostní fráze při setkání a loučení
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
napíše s dopomocí dopis o sobě a spolužácích
zná základní vztahy a tvoří pomocí nich otázky: Who…? Where…? When…?
What …? What time…? How…? How many…?
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici

DOPIS
OTÁZKY

vizuální oporu
KALENDÁŘNÍ ROK, ROČNÍ
OBDOBÍ, MĚSÍCE,
NAROZENINY

POČÍTAČ

BYT/TŘÍDA A JEHO ZAŘÍZENÍ

ČAS,
HODINY A MINUTY

GEOMETRICKÉ TVARY

JÍDLA A NÁPOJE

pojmenuje roční období, popíše počasí a činnosti, které do určeného období
patří
přečte kratší text
vyjmenuje měsíce, dny v týdnu, roční období
vyjádří, ve kterém měsíci a ročním období se narodil a jak je starý
popíše počítač, vyjádří svůj vztah k počítačům pomocí otázek: Do you
like…Can you use…What do you do on a computer?
popíše nábytek a vybavení bytu/třídy podle nakresleného plánu či
skutečnosti
při popisu použije vyjádření: There is… There are…
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, okolí, volného času a dalších osvojených témat
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě,
rodině, svém okolí
porozumí kolik je hodin dvěma způsoby 9:30 – nine:thirty nebo half past
nine
jedním ze způsobů určí reálný čas
orientuje se poslechem nahrávky textu v obrázku nebo schématu
pojmenuje základní geometrické tvary
popíše vlastnosti geometrických tvarů (barva, velikost)
seznámí se stupňováním adjektiv
používá vazbu I' d like
vypráví o svém denním stravovacím režimu
ve větě použije slova always, never, often
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
SPORT A VOLNÝ ČAS
vyjmenuje běžné sportovní aktivity
popíše pomůcky, které k danému sportu potřebuje
rozumí jednoduchého poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
POVOLÁNÍ
seznámí se slovní zásobou k základním povoláním
rozpozná základní povolání podle popisu
používá osobní a přivlastňovací zájmena
vyplní osobní údaje do formuláře
ZVÍŘATA
vyjmenuje domácí zvířata, popíše je
pojmenuje známější volně žijící zvířata
PROSTÁ BUDOUCNOST
ve svém školním rozvrhu si plánuje budoucí program a použije they will,
I WILL
they won´t
Minulý čas prostý
seznámí se s minulým časem prostým sloves to have a to be
rozpozná tento čas u pravidelných významových sloves
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
Mapa Velké Británie A USA
seznámí se s mapou UK a USA – EGS – Objevujeme Evropu a svět – Evropa a
svět, evropské krajiny
najde hlavní města
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům

Mezipředmětové vztahy v 5. ročníku:
Matematika – geometrické tvary
Tělesná výchova – sport, volný čas
Práce s počítačem – počítač (slovíčka), výukové programy
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 6.
Časová dotace: 3 hod. týdně
Učivo
TÉMATICKÉ OKRUHY

-

-

-

-

-

GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY
VĚT, ZÁKLADY LEXIKÁLNÍHO
PRINCIPU PRAVOPISU SLOV

-

-

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVORBA SLOV

-

JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ

-

Výstupy
aktivně používá slovní zásobu z vybraných tematických
okruhů: domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová
činnost, sport, stravování, město
používá abecedu a hláskování podle potřeby
poslouchá s porozuměním jednoduchý projev vyučujícího,
reprodukovaný projev (i s několika neznámými výrazy
pochopitelnými ze situace)
v jednoduchém textu zařadí situace chronologicky za
sebou, porovná je a zapíše
pokračuje v seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí
(zajímavosti, zvyky, kulturní památky apod.) – EGS –
Objevujeme Evropu a svět – Evropa a svět, život Evropanů a
styl života v evropských rodinách, životní styl
využívá anglické časopisy, poslechové nahrávky rodilých
mluvčích, zaznamenává svůj projev na audio, video apod. –
EGS – Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, život dětí
v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice v Evropě
čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného
rozsahu a to nejen učebnic, ale i např. anglických novin a
časopisů
zná a používá pravidla pevného slovosledu anglické věty,
konstrukce sloužící k vyjádření záporu, základních časových
a prostorových vztahů
stupňuje jednoslabičná a dvojslabičná přídavná jména
pomocí přípon a odhadne vyšší stupně u neznámých
adjektiv
pozná a napíše číslovky, počítá v oboru 0 – 1000, používá
řadové číslovky (např. datum apod.)
pozná a sám vytvoří větu s použitím času přítomného
prostého i průběhového, tvoří otázku, odpověď, zápor
najde vhodnou slovní zásobu pro vyjádření omluvy, reaguje
na omluvu
běžně používá slova vyjadřující poděkování a zároveň na
poděkování reaguje
odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo
význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,
jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
rozvíjí srozumitelnou výslovnost, rozliší slovní a větný
přízvuk, rozvíjí intonaci
užívá osobních a přivlastňovacích zájmen u podstatných
jmen
pracuje s dalšími předložkami podle potřeby
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
- orientuje se v jednoduchém textu, vybere a podá základní
informace, formuluje jednoduché otázky a odpovídá na ně
- užívá běžných oslovení, reaguje na oslovení, pozdrav,
přivítání, rozloučení a představování

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 7.
Časová dotace: 3 hod. týdně
Učivo
ZÁKLADNÍ VZTAHY

o

o
o
o
TÉMATICKÉ OKRUHY
Domov
Rodina
Škola
Volný čas
Místní a časové údaje
Zeměpisné názvy
Příroda a počasí
Anglicky mluvící země – svátky,
reálie, zajímavosti

o

o
o

-

o

o

GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY
VĚT, ZÁKLADY
LEXIKÁLNÍHOPRINCIPU PRAVOPISU
SLOV

o

o
o

Výstupy
rozezná účel jednoduchých otázek a najde vhodnou
odpověď; existencionální (kdo?...), časové (kdy?...),
prostorové (kde?...), kvalitativní (jaký?který?jak?...),
kvantitativní (kolik?...)
aktivně používá slovní zásobu
vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech
pracuje s tiskem (časopisy)
z vybraných tematických okruhů: domov, rodina,
bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, , sport, stravování, město, oblékání
používá abecedu a hláskování podle potřeby
poslouchá s porozuměním jednoduchý projev
vyučujícího, reprodukovaný projev i s několika
neznámými výrazy (pochopitelnými ze situace)
má základní poznatky o anglicky mluvících zemí (reálie
zemí, zajímavosti, zvyky, kulturní památky apod.) EGS –
Objevujeme Evropu a svět – Evropa a svět, život
Evropanů a styl života v evropských rodinách, životní
styl
využívá anglické časopisy, poslechové nahrávky rodilých
mluvčích, zaznamenává svůj projev na audio, video
apod.
čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu a to nejen učebnic, ale i např.
anglických novin a časopisů
zná a používá pravidla pevného slovosledu anglické
věty, konstrukce sloužící k vyjádření záporu, základních
časových a prostorových vztahů
stupňuje nepravidelná přídavná jména
pozná a sám vytvoří větu s použitím času přítomného
prostého i průběhového, tvoří otázku, odpověď, zápor
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
o pozná a sám vytvoří větu s použitím času budoucího
prostého, minulého času prostého od sloves být, mít,
dělat (to be, to have, to do)
o postupně se seznamuje s minulými tvary pravidelných
sloves dle slovní zásoby, s nepravidelnými a s modálními
slovesy dle komunikačních potřeb, využívá plné i
stažené slovesné tvary
o užívá osobních a přivlastňovacích zájmenu podstatných
jmen označujících osoby obou rodů
o pracuje s dalšími předložkami podle potřeby
o rozezná počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
o běžně užívá jednoduché obraty vyjadřující svolení
(odmítnutí, radost)
o užívá běžných oslovení, reaguje na oslovení, pozdrav,
přivítání, rozloučení a představování
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVORBA SLOV
o odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
textu
o běžně používá cizojazyčné slovníky
o rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace z osvojovaných témat
o rozvíjí ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 8.
Časová dotace: 3 hod. týdně
Učivo
ZÁKLADNÍ VZTAHY

o

o
TÉMATICKÉ OKRUHY
Cestování
Kultura
Zaměstnání
Rodinné vztahy
Zdraví a zdravý životní styl
Volný čas
Anglicky mluvící země – svátky, reálie,
zajímavosti, turistické cíle
osobní dopis/formulář/dotazník
péče o zdraví
GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT,
ZÁKLADY LEXIKÁLNÍHOPRINCIPU
PRAVOPISU SLOV

o

-

o
o

o
o
o
o

o

o
o
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVORBA SLOV

o
o
o
o

JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ

o
o
o

Výstupy
řeší jednoduché situace související se zahájením,
vedením a ukončením rozhovoru (i telefonického) a se
získáváním a poskytováním základních místních,
časových a jiných informací
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
aktivně používá slovní zásobu z vybraných tematických
okruhů: nákupy, příroda, počasí, cestování, stravovací
návyky
má základní poznatky o anglicky mluvících zemí
(zajímavosti, zvyky, kulturní památky apod.) EGS –
Objevujeme Evropu a svět – Evropa a svět, život
Evropanů a styl života v evropských rodinách, životní
styl
využívá anglické časopisy, poslechové nahrávky
rodilých mluvčích
čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu a to nejen učebnic, ale i např.
anglických časopisů a knih
rozpozná základní principy užívání členů v kontextu
stupňuje nepravidelná přídavná jména
užívá vyjadřování kvantity u počitatelných
nepočitatelných podstatných jmen
pozná a sám vytvoří větu s použitím času přítomného
prostého i průběhového, tvoří otázku a odpověď,
zápor
postupně se seznamuje s minulými tvary pravidelných
sloves dle slovní zásoby, s nepravidelnými a modálními
slovesy dle komunikačních potřeb, využívá plné i
stažené slovesné tvary
aplikuje kvantifikaci nepočitatelných podstatných
jmen
běžně užívá jednoduché obraty vyjadřující svolení
(odmítnutí, radost, politování)
provede vyjádření změny stavu s využitím sloves: get,
turn, became
písemně obměňuje krátké texty
pracuje se slovníkem
rozvíjí dostačující slovní zásobu k osvojovaným
tématům a komunikačním situacím
vyhledá pomoc, službu, informaci- spolupráce
zdůvodní souhlas/ nesouhlas
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje
v běžných formálních i neformálních situacích
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
o mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
o dalších osvojovaných tématech
o napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného čase a o dalších osvojených
tématech
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 9.
Časová dotace: 3 hod. týdně
Učivo
ZÁKLADNÍ VZTAHY

o
o
o
o

TÉMATICKÉ OKRUHY
Věci denní potřeby
Móda a módní trendy
Pocity a emoce
Volba povolání
Volný čas a sport
Nálady
Kultura
Stravovací návyky
Anglicky mluvící země – reálie,
zajímavosti, svátky, cíle
moderní technologie a média

o

-

o
o
o

o
o
GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT,
ZÁKLADY LEXIKÁLNÍHOPRINCIPU
PRAVOPISU SLOV

o
o
o

o

o
o
o
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Výstupy
postihne hlavní smysl sdělení včetně důležitých
detailů
řeší jednoduché situace související se zahájením,
vedením a ukončením hovoru
získává a poskytuje základní místí, časové a jiné
informace
rozumí obsahu promluvy a dokáže rozlišit základní
informaci od informací významově nepodstatých
aktivně používá slovní zásobu z vybraných
tematických okruhů: nákupy, příroda, počasí, člověk
a společnost, kultura, sport, životní prostředí, pocity
a nálady, cestování, sociokulturní prostředí
příslušných jazykových oblastí, volba povolání
má základní poznatky o anglicky mluvících zemí
(zajímavosti, zvyky, kulturní památky apod.) EGS –
Objevujeme Evropu a svět – Evropa a svět, život
Evropanů a styl života v evropských rodinách, životní
styl
používá nejdůležitější zeměpisné údaje
využívá anglické časopisy, poslechové nahrávky
rodilých mluvčích
čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu a to nejen učebnic, ale i např.
anglických časopisů a knih
rozpozná základní principy užívání členů v kontextu
vyplní základní údaje o sobě v jednoduchém
formuláři
používá gerundia s frázovými slovesy a slovesy
,libosti a nelibosti“
užívá vyjadřování kvantity u počitatelných a
nepočitatelných podstatných jmen
pozná a sám vytvoří větu s využitím času přítomného
prostého i průběhového, tvoří otázku, odpověď,
zápor
postupně se seznamuje s minulými tvary
pravidelných sloves dle slovní zásoby,
s nepravidelnými a s modálními slovesy dle
komunikačních potřeb, využívá plné i stažené tvary
sloves
aplikuje kvantifikaci nepočitatelných podstatných
jmen
běžně používá jednoduché obraty vyjadřující svolení,
odmítnutí, radost apod.
rozvíjí používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVORBA SLOV
o provede vyjádření změny stavu s využitím sloves:
get, turn, became
o s porozuměním využívá informace z různých
materiálů- časopisů, novin,knih, prospektů apod.
o odvodí pravděpodobný význam nových slov
z kontextu textu
o písemně obměňuje krátké texty
JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ
o vyhledá pomoc, službu, informaci- spolupráce
o zdůvodní souhlas/ nesouhlas
o vypráví jednoduchý příběh či událost
o popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního
života
o reaguje na jednoduchá písemná sdělení
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
5.1.2.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Anglický jazyk dle RVP ZV – LMP

Předmět: Anglický jazyk
Ročník: 9.
Časová dotace: 2 hodiny týdně
Učivo
Pozdravy
ČÍSLA 1 – 100

Výstupy
pozdraví, odpoví na jednoduché otázky, představí se
počítá do 100
odpoví na otázku Kolik je hodin? (po čtvrthodinách)
samostatně utvoří množné číslo podst. jmen
napíše slovem a správně přečte číslovky základní
VE TŘÍDĚ
rozumí základním pokynům k práci
použije a odpoví na otázku Co je to?
užívá otázku Je to…? a odpoví krátce Ano, je., Ne, není.
jednoduše popíše zařízení třídy větami This is…,That is…
nakreslí a popíše svoje potřeby do školy
rozvíjí ovládání pravopisu slov osvojované slovní zásoby
OVOCE A ZELENINA,
pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny, jídla a pití, určí jejich barvu
JÍDLO A PITÍ, BARVY
odpoví krátce na otázky Do you like…? a Do you eat…?
samostatně užije spojení I like – I don ´t like
vyjádří pocity hladu a žízně
MOJE RODINA, DOMA pojmenuje členy rodiny a s grafickou oporou hláskuje jejich jména, ukáže je na
fotografii, určí věk (he/she is ...)
zazpívá písničku k narozeninám
umí pojmenovat jednotlivé místnosti
napíše s dopomocí jednoduché představení své rodiny
s dopomocí mluví o své rodině, kamarádech, škole a o dalších osvojovaných
tématech
HRAČKY
pojmenuje hračky na obrázku, svoje hračky
odpoví na otázky Have you got a…?, How many….?, Where is…?
vyjádří skutečnost vlastnictví I have got a…, I haven´t got a…
čte krátké texty
umí popsat svou oblíbenou hračku
LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ samostatně vyjmenuje a ukáže části těla
ČLOVĚKA
v jednoduchém popisu užije spojení I have got, she ( he ) has got
popíše postavu
ČASOVÉ ROZVRŽENÍ
pojmenuje jednotlivé části dne a činnosti, sestaví rozvrh hodin
DNE, ROZVRH HODIN, zvládne pojmenovat různé typy zájmů a zálib
ZÁJMY A ZÁLIBY
otázkou Do you like…? zjistí zájem a nezájem
použije krátkou odpověď Yes, I do. No, I don´t.
otázkou zjistí dovednost spolužáků Can you…?
ve větě užije gerundium po slovese like -ing
OBLEČENÍ
seznamuje se a užívá vazbu I am wearing
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popíše oblečení své a svých spolužáků, včetně barev
ZVÍŘATA
pojmenuje běžná domácí zvířata, krátce popíše jejich vzhled
Ve městě
s pomocí se zeptá a určí Kde je…?
PŘÍTOMNÝ ČAS
Utvoří a použije tvary přít. času průběh. ve větách
PRŮBĚHOVÝ
POHÁDKY
s dopomocí přečte a přeloží krátký souvislý text
VELIKONOCE
zná názvy svátečních dnů
HALLOWEEN, VÁNOCE, zná tradice a svátky v anglicky mluvících zemích EGS – Evropa a svět nás zajímá –
život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
SLOVNÍK
umí vyhledávat a pracovat se slovníkem
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5.1.3 Německý jazyk

5.1.3.1 Charakteristika předmětu Německý jazyk
Vyučovací předmět Německý jazyk je zařazen jako druhý cizí jazyk od 8. ročníku. Učivo
vytváří předpoklady pro zapojení žáků do komunikace mezi národy. Znalost základů cizího
jazyka jim pomáhá překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí i v setkání s cizincem.
Žáci získají základ především ve zvukové podobě komunikace. Jedná se o osvojení
jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace.
Žáci jsou vzděláváni dle ŠVP, případně dle svých individuálních vzdělávacích plánů, ve kterých
může být, dle potřeby, rozsah slovní zásoby omezen, upozaděna psaná forma slov. U žáků je
tak brán zřetel na jejich řečové a komunikační možnosti, ale výuka německého jazyka může i
přispět k rozvíjení jejich řečových dovedností. Dle potřeb pracují s dopomocí asistenta nebo
se speciálními kompenzačními pomůckami a úpravami.
5.1.3.2 Formy a metody práce
Výuka probíhá ve třídách, v prostorách školy a v případě potřeby mimo budovu školy. Žáci
pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeni k týmové spolupráci v rámci
třídy i celé školy. V hodinách je využíváno názorných pomůcek (plakáty, manipulační
pomůcky – karty, pracovní listy), audiovizuální techniky a počítače. Žáci pracují dle svých
schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují
s dopomocí asistenta.
5.1.3.3 Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí.
Kompetence k učení
o
o
o
o

žák si pod vedením učitele uvědomuje vlastní pokrok za určitou dobu
žák získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, časopisy, apod.)
žák pracuje s chybou – chyba je chápána jako krok ke zlepšení
žák rozvíjí jazykovou paměť nácvikem jednotlivých jazykových dovedností v Aj
(poslech, čtení s porozuměním, slovní projev, psaní)

Kompetence k řešení problémů
o žák se orientuje v cizím jazykovém prostředí – umí se zeptat na cestu, na čas,
porozumí odpovědi, vyhledá dopravní spoj, zatelefonuj, apod.
o žák vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení
problémů
o žák řeší úkoly v učebnici a PS podle zadání, situační reálné a nereálné hry
o žák zpracovává problém – přípravu, plánování, řešení, obhajobu i prezentaci výsledků
své práce
Kompetence komunikativní
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o žák komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizím
jazyce (ústní i písemnou)
o žák nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialog) a písemných projevů (dopis,
vzkaz, přání)
o žák používá mimiku, řeč těla, intonaci, důraz, melodii hlasu
o žák komunikuje s lidmi z jiných zemí
Kompetence sociální a personální
o
o
o
o

žák spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách
žák rozlišuje role ve skupině
žák prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor
žák hodnotí a srovnává druhé i sebe samého na základě na základě jasných kritérií,
hledá další možnosti zlepšení
o žák si vyměňuje zkušenosti, využívá schopností každého jednotlivce při týmové práci
Kompetence občanské
o žák zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe samého, za skupinu
o žák dodržuje pravidla slušného chování, respektuje tradic i odlišnosti jiných národů
o žák si uvědomuje české tradice ve srovnání s jinými a poznává společné prvky
v dějinách
o žák poznává problémy jiných zemí – rasismus, intolerance, násilí
Kompetence pracovní
o žák organizuje efektivně svou práci a účelně využívá vědomostí a dovedností
získaných v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka a komunikace
5.1.3.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Německý jazyk
Předmět: Německý jazyk
Ročník: 8. + 9. ročník
Časová dotace: 3 hodiny týdně
UČIVO
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
výslovností návyky

VÝSTUPY
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu a
s pečlivou výslovností a reaguje na ně
Rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální podporu

Práce se slovníkem

rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících se
každodenních témat
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rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v
něm požadovanou informaci
sdělí jednoduchým způsobem základní
Tematické okruhy, slovní zásoba:
Domov, rodina, škola, povolání, lidské tělo, informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných
zdraví, jídlo, oblékání, obec, dopravní
témat
prostředky, kalendářní rok (měsíce, roční
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
období, svátky, dny v týdnu, hodiny),
samotného, rodiny, školy, volného času a
zvířata, počasí
podobné otázky pokládá
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
Mluvnice – základní gramatické struktury a rozumí jednoduchým informačním nápisům a
typy vět (s tolerancí a důrazem na smysl
orientačním pokynům
sdělení a porozumění)
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se
vztahují k běžným tématům
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Reálie německy mluvících zemí
zná turistické cíle v německy mluvících zemích EGS – Objevujeme Evropu a svět – Evropa a
svět, život Evropanů a styl života v evropských
rodinách, životní styl
seznámí se s tradicemi v německy mluvících
zemích EGS – Objevujeme Evropu a svět –
Evropa a svět, život Evropanů a styl života
v evropských rodinách, životní styl
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5.2 Matematika a její aplikace
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 postupům a
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 rozdělen na čtyři
tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který
navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, 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.
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 může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a
závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů.
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, učí se
porovnávat, odhadovat, měřit délku, obvod a obsah, zdokonalovat svůj grafický projev.
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 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. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, 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.
5.2.1.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
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o využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady,
měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
o rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si
nezbytných matematických vzorců a algoritmů
o rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a
srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
o rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních
matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na
základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů
o vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod
řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
o vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s
matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování
matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její
matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna
situace může být vyjádřena různými modely
o provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného
postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k
podmínkám úlohy nebo problému
o přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně
symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování
grafického projevu
o rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících
situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání
možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
o rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné
sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti
a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo
pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů
5.2.2 Matematika
5.2.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika
Vyučovací předmět Matematika je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně. Jeho obsahem
je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru matematika stanovených Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy
průřezových témat (viz průřezová témata).
Předmět poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém
životě, rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní
myšlení, schopnost logického úsudku.
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Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje, dle možností dětí
– čtení, psaní číslic, základní početní operace, pochopení základních geometrických pojmů a
osvojení návyků práce s geometrickými pomůckami. Na 2. stupni prohlubujeme získané
znalosti a dovednosti a soustředíme se na přípravu pro praktický život, i na poskytnutí
dostatečného objemu teoretických znalostí.
5.2.2.2 Metody a formy práce
Žáci pracují ve skupinkách, individuálně, v týmech dle potřeby. Žáci pracují dle svých
schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují
s dopomocí asistenta.
5.2.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí.

Kompetence k učení
o učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupně
uvědomovat, jaký styl mu vyhovuje
o snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu, ale také k žákům je přistupováno
dle jejich individuálních schopností
o pracuje s výukovými programy na PC, výuka podle vlastních výukových textů, které žáci
dotváří, škola propracovává didaktické postupy zaměřené na výuku práce s textem,
vlastní výukové texty navazující na pracovní listy dále rozvíjejí získané schopnosti a
dovednosti
o pozornost žáků usměrňována na důležité základní jevy, škola postupně vytváří systém
výuky, ve kterém se snažíme smysluplně prolínat učivo jednotlivých předmětů tak, aby
základní vědomosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí nové vědomosti v jiné
oblasti
o naučit žáky samostatnosti je základním kamenem práce v malotřídním kolektivu, žáci
jsou postupně vedeni k využívání vlastních vědomostí k pomoci spolužákům
o žák se užíváním matematického jazyka učí přesně a stručně vyjadřovat, provádět
rozbory a zápisy při řešení úloh, zdokonalovat grafický projev, rozvíjet abstraktní,
exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci
o učitel vede žáky k plánování postupů a úkolů, zadává úkoly způsobem, který umožňuje
volbu postupů s využitím informačních a komunikačních technologií. Vede žáky
k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a reálném životě.
Kompetence k řešení problémů
o žák zjišťuje, že realita je složitější než její matematický model, učí se provádět rozbor
problému a plánu řešení, odhadování výsledků, učí se zvolit správný model postupu při
řešení slovních úloh a reálných problémů
o učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků: klade otevřené otázky a vybízí žáky
k pojmenování cíle činnosti; vede žáky k plánování úkolů a postupů; zařazuje metody,
při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci; umožňuje, aby žáci
v hodině pracovali s odbornou literaturou. Učitel podle potřeby žákům v činnostech
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pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému
řešení; dodává žákům sebedůvěru. Vede žáky k samostatnému ověřování výsledků,
poskytuje dopomoc.
o úkoly ve vlastních výukových textech jsou řazeny v posloupnostech, které umožňují
rozvoj samostatnosti, žákům jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování,
žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů, svobodné volby pořadí
plnění úkolů mohou žáci využívat všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe
nenavazujících úkolů
Kompetence komunikativní
o žák se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně
symboliky, zdůvodňuje matematické postupy, vytváří hypotézy a komunikuje na
odpovídající úrovni
o učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky
k užívání správné terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a
kultivovanému projevu
Kompetence sociální a personální
o žák je veden ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci
prostřednictvím řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci, učí se
pracovat v týmu, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
o učitel zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, vyžaduje dodržování
pravidel slušného chování, umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky
k argumentaci; hodnotí žáka způsobem, který umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence občanská
o žák je veden při zpracování informací ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, učí se
hodnotit svoji práci a práci ostatních, je veden k ohleduplnosti a taktu, učí se vnímat
složitost světa, respektuje názory ostatních
o učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě
jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledy, vede žáky k tomu, aby brali ohled
na druhé
Kompetence pracovní
o žák se učí využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech,
zdokonaluje si grafický projev, je veden k efektivitě při organizování vlastní práce
o učitel zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů. Vytváří
příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem
záznamů. Vyžaduje dodržování dohodnuté kvality a termínů
o žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpečnosti, žáci seznamováni s
bezpečnostními pravidly vyplývajícími ze situace, tato pravidla jsou průběžně
kontrolována, žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných nebezpečí.
5.2.2.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Matematika
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Předmět: Matematika
Ročník: 1.

Učivo
Úvodem
ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE

Přirozená čísla 1 – 20,
číslo 0, bez přechodu
desítky

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
GEOMETRIE V ROVINĚ A
PROSTORU

Výstupy
Žák počítá obrázky, předměty, porovnává jejich množství, poznává čísla a čte
je.
žák čísla čte, píše a porovnává do 20
počítá předměty v souboru do 20
vytváří soubory s počtem prvků do 20
vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose do 20
orientuje se v číselné řadě do 20
sčítá a odčítá v oboru do 20
dočítá do 10, do 20
provádí zpaměti i písemně jednoduché početní operace
řeší slovní úlohy a sám je tvoří
řeší slovní úlohy typu „ o … více“, „ o … méně“
rozkládá čísla
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti, rozumí a používá znaménka + =
počítá číselné řetězy v oboru do 20
doplňuje tabulky a posloupnosti čísel do 20
orientuje se v prostoru a chápe pojmy: před, za, hned před, hned za, vpravo,
vlevo, uprostřed
rozezná, pojmenuje, nakreslí a vymodeluje základní rovinné útvary
(trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) a jednoduchá tělesa (koule, krychle,
válec)

Mezipředmětové vztahy 1. ročník:
Člověk a jeho svět – manipulace s předměty v souboru do 20, vytváření souborů, orientace v číselné
řadě, slovní úlohy – ovoce a zelenina, hračky, dopravní prostředky, tělesa a rovinné útvary v reálném
životě
Člověk a jeho svět – pravidla her, nácvik manipulace s penězi, hra „v obchodě“, „nakupování“
Člověk a jeho svět – porovnávání údajů z různých oblastí života
Člověk a jeho svět, Český jazyk – časová posloupnost v příběhu
Výtvarná výchova, pracovní výchova – ztvárnění reálných předmětů v určitém počtu, znázorňování,
modelování těles
Psaní – nácvik správného úchopu, pečlivost, správné sezení, grafická úroveň práce, nácvik zápisu
Tělesná výchova – uvolňovací cviky, řada (první, druhý, třetí …)
Hudební výchova – rytmus, tematické písničky s matematickou tematikou
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Předmět: Matematika
Ročník: 2.
Učivo

Výstupy

Úvodem
Žák počítá příklady na sčítání a odčítání bez přechodu desítky do 20.
opak.uč.z 1roč.
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE sčítá a odčítá s přechodem desítky do 20
početní operace do 20 provádí zpaměti
Číselný obor do 20
řeší a tvoří slovní úlohy
řeší slovní úlohy typu „ o více“, „ o méně“
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Číselný obor do 100

čte, zapisuje a porovnává čísla do 100,

sčítá a odčítá násobky deseti
rozkládá čísla na desítky a jednotky,
vyhledá a zobrazí čísla na číselné ose do 100
orientuje se v číselné řadě do 100
počítá po 1, 2, 5, 10 do 100
řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy
zaokrouhluje čísla na desítky
sčítá a odčítá bez přechodu desítky do 100
sčítá a odčítá s přechodem desítky do 100
řeší slovní úlohy typu „o méně“, „o více“
řeší příklady s jednou závorkou
provádí písemné sčítání a odčítání 2 cifer. čísel v oboru přirozených čísel do
100
------------------------------------------------------------------------------vyjmenuje řady násobků 1 - 5
---------------------------Násobení a dělení v oboru chápe násobení jako opakované sčítání stejných sčítanců
řeší příklady násobení a dělení v oboru násobilek
do 100
řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení
(2,3,4,5)
řeší úlohy typu n-krát více a n-krát méně.
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY

GEOMETRIE V ROVINĚ A
PROSTORU

doplňuje tabulky a posloupnosti čísel do 100
orientuje se v čase a provádí jednoduché převody jednotek času (hodina,
minuta, sekunda)
čte údaje času na různých typech hodin
osvojuje si správné návyky při rýsování
chápe rozdíl mezi kreslením a rýsováním
kreslí rovné a křivé čáry
seznamuje se s učivem úsečka - rýsuje, měří a odhaduje délku úsečky,
porovnává úsečky
zná jednotky délky (centimetr, metr)
zná, pojmenuje,vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa z 1.ročníku
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Mezipředmětové vztahy 2. ročník:
Výtvarná výchova, pracovní výchova – znázorňování, modelování, výtvarné vyjádření příkladu,
měření při výrobě výrobků
Člověk a jeho svět – využití slovních úloh na příkladech z praxe, číselné řady v reálném světě
Člověk a jeho svět – význam odhadů v reálném životě, nácvik početních operací při manipulaci
s penězi, hry „na obchod, nakupování“
Psaní – grafická podoba zápisu slovních úloh
Tělesná výchova – uvolňovací cviky, číselné řady, přeskupování při hrách
Hudební výchova – písně s matematickou tematickou, rytmizace
Anglický jazyk – čísla, velikost
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Předmět: Matematika
Ročník: 3.
Učivo

Výstupy
Úvodem
o opakuje a procvičuje učivo z 2. ročníku
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
o počítá po jednotkách, desítkách a stovkách
o čte a píše trojciferná čísla
o znázorňuje dvoj a trojciferná čísla na číselné ose
Číselný obor do 1000
o písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla a provádí kontrolu
výsledku
o porovnává čísla pomocí číselné osy, používá k vyjádření porovnávání
čísel znaménka <,> ,=
o řeší úlohy na porovnávání čísel
o zaokrouhluje čísla na stovky
o rozkládá čísla do 1 000 v desítkové soustavě
o sčítá a odčítá násobky sta
o řeší úlohy typu o n více a o n méně
o řeší a vytváří úlohy na sčítání a odčítání
o provádí předběžný odhad výsledku řešení
o chápe pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl
-----------------------------------------------------------------------------------o vyjmenuje řady násobků 6 - 9
o řeší příklady násobení a dělení v oboru násobilek
o řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení
o řeší a vytváří úlohy typu n-krát více a n-krát méně
-----------------------------------o zpaměti vynásobí dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých
Násobení a dělení v oboru
příkladech mimo obor násobilek
do 100
o čte, používá a doplňuje tabulky násobků
( 6,7,8,9,)
o využívá násobků v praxi
o dělí se zbytkem
o provádí samostatně kontrolu svých početních výkonů
o provádí odhady výsledků
o chápe pojmy podíl, zbytek, součin
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
o orientuje se v tabulkách a grafech
o vyhledává data v jízdním řádu
PRÁCE S DATY
GEOMETRIE V ROVINĚ A
PROSTORU

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

chápe pojmy: polopřímka, přímka, rovnoběžka, různoběžka, průsečík
rýsuje přímky a polopřímky, rýsuje a měří úsečky s přesností na
milimetry
označuje bod, průsečík dvou přímek
rozlišuje rovinné obrazce - čtyřúhelník, trojúhelník, obdélník, čtverec
určí obvod jednoduchých obrazců (trojúhelník, čtverec, obdélník)
sečtením jejich stran
změří délku úsečky s přesností na mm
sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr
převádí jednotky délky s užitím měnitele 1 000, 100, 10
provádí odhady vzdálenosti a délky
zná jednotky délky (mm, cm, dm, m, km)
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Mezipředmětové vztahy 3. ročník:
Člověk a jeho svět – historické jednotky (palec, stopa), slovní úlohy z praxe, manipulace s
penězi
Pracovní výchova, výtvarná výchova – měření při výrobě výrobků, tvorba a kresba
souměrných útvarů, práce ve čtvercové síti, práce se stavebnicemi, modelínou (tělesa)
Psaní – zápis slovní úloh, grafická úprava, pečlivost, přesnost (rýsování)
Tělesná výchova – tabulky, grafy výkonů
Hudební výchova – rytmizace, písně s matematickou tematikou
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Předmět: Matematika
Ročník: 4.
Výstupy

Učivo
Úvodem

o

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

o
o
o

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY

o

čte a doplňuje tabulky, diagramy a grafy

GEOMETRIE V ROVINĚ A
PROSTORU

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

graficky sčítá a odčítá úsečky
určí délku lomené čáry
určí vzájemnou polohu dvou přímek
sestrojí rovnoběžku s danou přímkou
sestrojí kolmici k dané přímce pomocí trojúhelníku s ryskou
narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem
sestrojí libovolnou kružnici
měří poloměr kružnice
rýsuje trojúhelník podle daných stran
pozná rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník
pozná souměrný útvar

opakuje a procvičuje učivo ze 3. ročníku.

počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících a tisících
čte, píše a umí zobrazit čísla na číselné ose
dokáže porovnávat čísla do 1 000 000 a řeší příslušné nerovnice na
Číselný obor do 1 000 000
číselné ose
o zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky.
o rozkládá čísla v desítkové soustavě.
o pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od
nuly.
o písemně sčítá a odčítá alespoň tři čísla, odčítá od jednoho čísla dvě
čísla, od součtu dvou čísel jedno číslo
o porovnává čísla
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 nejvýše se dvěma různými
Násobení a dělení v oboru
číslicemi jednociferným číslem
do 1 000 000
o písemně násobí jednociferným a dvojciferným činitelem
o písemně dělí jednociferným dělitelem
o provádí odhad a kontrolu svého výpočtu
o řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádění početních
výkonů s čísly v daném oboru a na vztahy o n-více (méně), n-krát
více (méně)
o provádí stručný zápis slovní úlohy
o řeší početní úlohy na dva až tři početní výkony
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------o chápe pojmy celek, část, zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára
Zlomky
o názorně vyznačí polovinu a čtvrtinu celku
o porovná zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
o řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny,
pětiny a desetiny daného počtu
o sčítá zlomky se stejným jmenovatelem, kdy jmenovatel je 2 až 10
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o určí osu souměrnosti modelováním, překládáním apod.
o nakreslí souměrný tvar
o kreslí a rýsuje rovinné obrazce ve čtvercové síti
o užívá základní jednotky obsahu cm2, mm2, m2
o určuje obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě
o řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu obdélníku a čtverce
o vymodeluje síť kvádru a krychle
o vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě
NESTANDARTNÍ APL. ÚLOHY
o seznamuje se a učí se řešit jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých
A PROBLÉMY
postupech a algoritmech školské matematiky

Mezipředmětové vztahy 4. ročník:
Psaní – pečlivost a úprava při zápisu
Výtvarná výchova, pracovní výchova – číselné osy, římské číslice (znázornění), modelování,
měření
Člověk a jeho svět – římské číslice, manipulace s penězi, slovní úlohy z praxe
Anglický jazyk - hodiny
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Předmět: Matematika
Ročník: 5.
Učivo

Výstupy
Úvodem
opakování a procvičování učiva ze 4. ročníku
Jednotky objemu
Litr, decilitr, mililitr, hektolitr, převádí jednotky
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
čte a zapisuje čísla větší než milión
zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností
Přirozená čísla
porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné ose
do a přes 1 000 000
zapisuje přirozená čísla v požadovaném tvaru v desítkové soustavě
sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti ( čísla mají nejvýše dvě číslice různé
od nuly)
písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla
písemně odčítá dvě přirozená čísla
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých případech
využívá při počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení –
-zná přednost v pořadí výpočtů
Násobení a dělení
písemně násobí až čtyřciferným činitelem
písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem (včetně dělení se zbytkem)
samostatně provádí kontroly výpočtů
řeší jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo dvěma
výpočtům s přirozenými čísly
tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace
-----------------------------------------------------------------------------modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru
kladných čísel
porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo
vyznačí na číselné ose v rozmezí od -100 až +100
nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě
--------------------------------------zapíše a přečte dané desetinné číslo řádu desetin a setin
Zlomky, Desetinná čísla
zobrazí dané desetinné číslo řádu desetin na číselné ose, ve čtvercové síti
nebo v kruhovém diagramu
zaokrouhlí dané desetinné číslo řádu desetin na celky
sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin
násobí a dělí desetinné číslo deseti, stem a přirozeným číslem menším
než 10
užívá desetinné číslo v praktických situacích
řeší jednoduché slovní úlohy na užití desetinných čísel
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným
číslem na příkladech z běžného života
GEOMETRIE V ROVINĚ A
narýsuje obdélník, čtverec a pravoúhlý trojúhelník
PROSTORU
vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce
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sestrojí pravidelný šestiúhelník a vypočítá jeho obvod (včetně obvodů
dalších mnohoúhelníků)
rozezná a sestrojí různé druhy trojúhelníků (rovnostranný,
rovnoramenný, pravoúhlý)
seznámí se s kosočtvercem a kosodélníkem
zná a umí převádět jednotky obsahu cm2, mm2, m2, ha
řeší slovní úlohy na výpočty obsahů obdélníku a čtverce
vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahů jejich podstav a stěn
řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku a čtverce, povrchu kvádru
a krychle
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE doplňuje řady čísel a tabulky
S DATY
čte a sestrojuje sloupcový diagram
sestrojuje a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic
NESTANDARTNÍ APL. ÚLOHY A řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do
PROBLÉMY
značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky

Mezipředmětové vztahy 5. ročník:
Práce s počítačem – práce s grafy, tabulkami, pc programy pro rozvoj matematických dovedností,
programy na internetu
Výtvarná výchova, pracovní výchova – čtvercová síť, měření, stavebnice, modelování, výpočet
spotřeby materiálu
Člověk a jeho svět – slovní úlohy z praxe, historické jednotky, manipulace s penězi
Anglický jazyk – slovíčka geometrické tvary
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Předmět: Matematika
Ročník: 6.
Učivo
ČÍSLO A PROMĚNNÁ

ČÍSLO A PROMĚNNÁ
- DESETINNÁ ČÍSLA

DĚLITELNOST
PŘIROZENÝCH ČÍSEL

GEOMETRIE V ROVINĚ A
PROSTORU

ÚHEL A JEHO VELIKOST

OSOVÁ A STŘEDOVÁ

Výstupy
provádí početní operace v oboru přirozených čísel (počítá zpaměti i
písemně)
používá s porozuměním geometrické pojmy (bod, úsečka, přímka,
polopřímka rovina, čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník, krychle, kvádr,
válec, hranol, koule) a rozlišuje rovinné útvary a trojrozměrná tělesa
užívá vhodné jednotky
přečte a zapíše desetinné číslo
převede desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak
porovná desetinná čísla pomocí znamének nerovnosti
zaokrouhluje desetinné číslo
sčítá a odčítá desetinná čísla (zpaměti i písemně)
násobí a dělí desetinná čísla čísly 10,100,1000
násobí desetinná čísla (zpaměti i písemně)
dělí desetinná čísla číslem přirozeným i desetinným
řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly
převede jednotky délky a hmotnosti v oboru desetinných čísel
využívá kalkulátor při náročnějších úlohách
chápe pojmy násobek, dělitel
vybaví si znaky dělitelnosti a podle nich určí, čím je dané číslo dělitelné
rozumí pojmu „prvočíslo“ a číslo složené
provádí rozklad složeného čísla na součin prvočísel
určuje společný násobek, společný dělitel, nejmenší společný násobek,
největší společný dělitel dvou až tří čísel
řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
rozlišuje a rýsuje různé druhy čar
užívá a rozlišuje pojmy bod, přímka, polopřímka, úsečka a jejich vzájemné
polohy
rýsuje bod, přímku, polopřímku, úsečku a jejich vzájemnou polohu
charakterizuje, třídí a rýsuje základní rovinné obrazce
vypočítá obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku a obsah čtverce a obdélník
rozumí pojmu úhel
rýsuje dané úhly
přenáší úhel a sestrojí osu úhlu
rozlišuje druhy úhlů
provádí početní a grafické operace s úhly ve stupních
rozumí pojmu mnohoúhelník
spočítá obvod mnohoúhelníku
sestrojí pravidelný šestiúhelník
sestrojí střed a osu úsečky
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SOUMĚRNOST
rozliší shodné útvary
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové a středové souměrnost
TROJÚHELNÍK
pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy trojúhelníku
určí a znázorní různé druhy trojúhelníku
sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku
vlastnosti trojúhelníků aplikuje v reálných situacích
KRYCHLE A KVÁDR
rozlišuje rovinu a prostor
rozpozná krychli a kvádr mezi tělesy
charakterizuje krychli a kvádr
načrtne a narýsuje obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném
promítání
vypočítá povrch a objem krychle a kvádru
užívá a převádí jednotky objemu
získané učivo aplikuje v reálných situacích
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Předmět: Matematika
Ročník: 7.
Učivo
RACIONÁLNÍ ČÍSLA

CELÁ ČÍSLA

SHODNOST
TROJÚHELNÍKŮ

POMĚR, PŘÍMÁ A
NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

PROCENTA

STŘEDOVÁ
SOUMĚRNOST
ČTYŘÚHELNÍKY

Výstupy
modeluje a zapisuje zlomkem část celku
převádí zlomky na desetinná čísla a naopak
porovnává zlomky
provádí početní operace s racionálními čísly
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část
analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nich
využívá matematický aparát v oboru racionálních čísel
rozlišuje kladná a záporná čísla
zobrazuje kladná a záporná čísla na ose
chápe pojem opačné číslo
určí absolutní hodnotu daného čísla
určí absolutní hodnotu daného čísla
provádí početní operace s celými čísly
analyzuje a řeší jednoduché problémy
modeluje konkrétní situace
využívá matematický aparát v oboru celých čísel
pozná shodné útvary
užívá věty o shodnosti trojúhelníků
umí sestrojit trojúhelník z daných prvků
dbá na kvalitu a přesnost rýsování
odhadne a vypočítá obvod a obsah
vyjádří poměr mezi danými hodnotami
zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru
dělí celek na části v daném poměru
pracuje s měřítky map a plánů
využívá trojčlenku při řešení úloh
určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti, sestrojí graf
užívá základní pojmy procentového počtu
vyjádří část celku počtem procent
řeší slovní úlohy
chápe pojem promile
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti
určí středově souměrný útvar
charakterizuje a zařadí druhy čtyřúhelníků
určí vlastnosti rovnoběžníků a využívá při konstrukci
sestrojí rovnoběžník a lichoběžník vypočítá obvod a obsah
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Předmět: Matematika
Ročník: 8.
Učivo
MOCNINY S PŘIROZENÝM
MOCNITELEM

VÝRAZY

LINEÁRNÍ ROVNICE

ZÁKLADY STATISTIKY

HRANOL, VÁLCE

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY

Výstupy
určí mocniny s přirozeným mocnitelem
provádí základní početní operace s mocninami
používá vzorce pro mocninu součinu, zlomku, a umocnění mocniny
zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti a ve
zkráceném tvaru a.10n, kde 1 ≤ a < 10
určí hodnotu daného číselného výrazu
zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými v jednoduchých případech
sčítá a odčítá celistvé výrazy
násobí výraz jednočlenem, dvojčlenem, trojčlenem
upraví výraz vytýkáním před závorku
užívá vzorce (a + b)2, (a - b)2, a2 – b2
rozliší pojmy rovnost a rovnice
na základě ekvivalentních úprav řeší lineární rovnice a ověřuje správnost
svého výsledku
vyjádří hodnotu neznámé ze vzorce
řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k řešení lineární rovnice
provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jeho výsledky formou
tabulky nebo je vyjadřuje sloupkovým diagramem
čte a interpretuje tabulky, grafy a diagramy v praxi
určí četnost jednotlivých hodnot a zapíše ji do tabulky
vypočítá aritmetický průměr
řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu objemu a povrchu kolmých hranolů a
válce, převodu jednotek
k určení tělesové a stěnové úhlopříčky použije Pythagorovu větu
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodu kružnice
sestrojí tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího vně kružnice pomocí
Thaletovy věty
určí vzájemnou polohu přímky a kružnice
používá základní pravidla přesného rýsování
sestrojí osu úsečky, osu úhlu
sestrojí rovnoběžky s danou přímkou v dané vzdálenosti
sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané různými prvky, provede rozbor
konstrukční úlohy, zápis postupu konstrukce
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Předmět: Matematika
Ročník: 9.
Učivo
SOUSTAVY ROVNIC
FUNKCE

PODOBNOST
TĚLESA

FINANČNÍ MATEMATIKA
NESTANDARDNÍ
APLIKAČNÍ ÚLOHY A
PROBLÉMY
SHROMAŽĎOVÁNÍ,
TŘÍDĚNÍ A
VYHODNOCOVÁNÍ DAT

Výstupy
řeší soustavu dvou rovnic metodou sčítací a dosazovací
řeší slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic
určí souřadnice bodu v PSS
zakreslí bod v PSS
určí lineární funkci
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
rozliší shodné a podobné útvary
užívá věty o podobnosti
charakterizuje jednotlivá tělesa
narýsuje síť těles a sestaví model
vypočítá povrch a obsah těles
rozlišuje základní pojmy z finanční matematiky
řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů
nalézá různá řešení předpokládaných nebo zkoumaných situací
řeší úlohy na prostorovou představivost
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých oblastí
vyhledá, vyhodnocuje a zpracovává data
porovnává soubory dat
zpracovává data do grafů
čte nákresy, schémata, tabulky, diagramy

5.2.2.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v dobíhajícím programu dle RVP ZV - LMP
Předmět: Matematika
Ročník: 9.
Učivo
Úvodem
ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
Desetinná čísla

o
o
o
o
o
o

Výstupy
opakování a prohlubování učiva z 8. ročníku
dělí dvě přirozená čísla s výsledkem na desetinné číslo
dělí desetinné číslo číslem přirozeným
dělí desetinné číslo číslem desetinným nejvýše dvojciferným
pracuje s kalkutárorem
řeší slovní úlohy k maximálně dvěma početním výkonům s desetinnými
čísly
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o dělí v daném poměru
o pracuje s měřítkem plánu a mapy

Procenta

o
o
o
o

GEOMETRIE V ROVINĚ
A PROSTORU

o
o
o
o

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY

o
o

APLIKAČNÍ ÚLOHY

zná a zapisuje pojem procento
zná pojem základ, procentová část
vypočítá jedno procento ze základu
vypočítá procentovou část z daného základu ( může i s využitím
kalkulátoru)
řeší jednoduché úlohy z praxe
zná základní jednotky objemu
pracuje se vzorci na výpočty obvodů, obsahů obrazců a povrchů těles
vypočítá podle vzorců objem kvádru, krychle, válce

o
o
o
o

doplňuje řady čísel a tabulky
užívá a ovládá převody jednotek délky, času, hmotnosti, obsahu a
objemu
zvládá početní úkony s penězi
pracuje s měřítkem plánu a mapy
vyhledává, třídí a porovnává data
umí vypracovat jednoduchou tabulku

o
o
o
o

samostatně řeší praktické úlohy
hledá různá řešení daných situací
aplikuje jiné poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
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5.3 Informační a komunikační technologie
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout
základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní
techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě
pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k
narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla
vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást
základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti
nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení
profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných
informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení
kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít
mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a
vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují
žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních
zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina
přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační
technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
5.3.1.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních
informačních a komunikačních technologií
o porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium,
přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
o schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem
algoritmické myšlení
o porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních
zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
o využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení
efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce
o tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci
výsledků své práce
o pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování
přírodních i sociálních jevů a procesů
o respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW
o zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na
internetu či jiných médiích
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o

šetrné práci s výpočetní technikou

5.3.2 Práce s počítačem
5.3.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Práce s počítačem
Vyučovací předmět Práce s počítačem seznamuje žáky se základy práce s osobním
počítačem, jeho hardwarovým a softwarovým vybavením a dostupnými výukovými a
vzdělávacími programy. Získané dovednosti jsou pro žáky výhodou v praktickém životě i při
jeho dalším pracovním uplatnění. Usnadňuje žákům orientaci ve světě informací, umožňuje
tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání. Zároveň předmět vytváří
prostor k dalšímu rozvoji komunikace a navazování nových kontaktů po celém světě.
5.3.2.2 Metody a formy práce
Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují s pomocí
asistenta a se speciálními kompenzačními pomůckami a úpravami. Je brán zřetel na
individuální zvláštnosti a schopnosti žáka.
Výuka probíhá většinou ve třídách a prostorách školy a různých místech dle potřeby výuky.
Žáci pracují ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny i k vzájemné spolupráci a pomoci v
rámci třídy i celé školy.
5.3.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí.
Kompetence k učení
o zadávanými úkoly je žák veden k samostatnému objevování možností využití
informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání
využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u
jednotlivých programů, literaturu apod.
o tím, že žák může využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žák učí
pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou
Kompetence k řešení problémů
o žák je veden zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se
chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou
často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů
řešení je více
o vyučující v roli konzultanta - žák je veden nejen k nalézání řešení, ale také k jeho
praktickému provedení
Kompetence komunikativní
o žák se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce
odevzdává prostřednictvím elektronické pošty
o při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou
technologii, náležitosti apod.)
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Kompetence sociální a personální
o při práci je žák veden ke kolegiální radě i pomoci, případně při projektech se učí
pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram, apod.
o žák je přizván k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci je veden k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk
je různě chápavý a zručný
Kompetence občanské
o žák je seznamován s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,
autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí
dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání
své heslo ...)
o při zpracovávání informací je žák veden ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke
které získává prostřednictvím Internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní
o žák dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
o žák může využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst.
5.3.2.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Práce s počítačem
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Předmět: Práce s počítačem
Ročník: 5.
Výstupy

Učivo
BEZPEČNOST PRÁCE S
POČÍTAČEM

o
o

ČÁSTI POČÍTAČE

o
o

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
POČÍTAČE/MONITORU
OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE MYŠÍ
OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE
KLÁVESNICÍ
ORIENTACE NA PLOŠE
POČÍTAČE
PRÁCE S PROGRAMY

PRÁCE V TEXTOVÉM A
GRAFICKÉM EDITORU

o

nezapojuje přístroj do zástrčky
nezasahuje dovnitř ani se nedotýká zadní strany skříně počítače a
jeho periferií
nesahá na monitor
pozná tyto části počítače a přídavných zařízení: (monitor, skříň
počítače, klávesnice, myš, reproduktory, tiskárna, CD Rom,
disketa, flash disk) a seznamuje se s jejich funkcí
sám správně zapne a vypne počítač a ví, kdy má zapnout a
vypnout monitor

o
o

používá kliknutí a dvojklik
používá důležité klávesy: Enter, Escape, šipky, písmena, číslice,
mezerník, Shift, Delete, Baskspace

o

najde tlačítka: Start, hodiny, hledanou ikonu na ploše

o
o
o
o

podle návodu učitele spustí a vypne program
samostatně zapne program pomocí ikony na ploše
pracuje sám s vybranými výukovými programy
pod vedením učitele (např. vybere druh, velikost, tloušťku, náklon
a podtržení písma, napíše krátký text, dokáže smazat text,
náhledem se na text podívá)
v programu Malování kreslí jednoduché obrázky
vloží do textového dokumentu obrázek, upraví jeho rozměry a
nastaví obtékání textu – MV – Práce v realizačním týmu –
stanovení si cíle, časového harmonogramu při tvorbě mediálního
sdělení, komunikace a spolupráce v týmu
vytvoří s využitím grafických editorů jednoduchý bitmapový i
vektorový obrázek
ořízne, otočí digitální fotografii a upraví její rozměry – MV –
Tvorba mediálního sdělení – tvorba mediálního sdělení pro školní
web, technologické možnosti a jejich omezení
zavírá okno křížkem
zmenšuje a zvětšuje okno
stáhne okno na lištu, rozevře okno z lišty
ví, že složku může dál otvírat
dle instrukcí učitele pracuje se soubory a složkami (např. vytvoří,
přejmenuje, kopíruje, vymaže)
spustí program Internet Explorer
komunikace pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení

o
o

o
o

PRÁCE SE SLOŽKAMI A
SOUBORY

o
o
o
o
o

Vyhledávání informací a
komunikace

o
o

OVLÁDÁNÍ A PROCHÁZENÍ
INTERNETEM
OCHRANA OSOBNÍCH DAT

o

pod vedením učitele: zapíše adresu do správného pole, používá
pole Zpět, Vpřed, Zastavit, Domů

o

chrání si svá osobní data při práci s internetem a zvažuje, kdy je
zveřejnit

PRÁCE S OKNEM
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VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
o pod vedením učitele navštěvuje stránky vhodné pro svou
věkovou kategorii
o vyhledání informací na zpravodajských portálech, v knihovnách a
databázích – MV – Stavba mediálních sdělení – příklady
pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve
zpravodajství, příklady stavby a uspořádání zpráv

Mezipředmětové vztahy v 5. ročníku:
Výukové programy různých výukových předmětů (Čj, M, ČJS)
Dokumenty z různých výukových předmětů (Čj, M, ČJS)
Tvorba referátů a textů do různých výukových předmětů (Čj, M, ČJS)
Výtvarná výchova – malování
Člověk a jeho svět - bezpečné chování
Člověk a jeho svět - vyhledávání informací z různých oblastí
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Předmět: Práce s počítačem
Ročník: 6. – 9. ročník
UČIVO
nové trendy informačních technologií

VÝSTUPY
ověřuje si věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a
vzájemnou návaznost

hodnota a věrohodnost informací a
informačních zdrojů, metody a nástroje jejich
ověřování





používání internetu


Hardware, počítačová grafika tabulkový editor,
vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché
vzorce







prezentace informací (webové stránky,
prezentační programy, multimédia)





ochrana práv k duševnímu vlastnictví,
copyright, informační etika
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otevře internetovou stránku
zná pravidla el. komunikace
vyjmenuje možnosti připojení
k Internetu
vyhledá informace pomocí vyhledávačů
zvládá práci s textovými, grafickými a
tabulkovými editory, využívá vhodných
aplikací
rozlišuje grafiku bitmapovou a
vektorovou
upraví fotografii podle zadaného
návodu
orientuje se v druzích PC a základní
historii
zná funkce jednotlivých částí PC operační paměť, procesor, harddisk a
dalších periferií

zná a uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s textem
upravuje vlastnosti textu, stránky,
dokumentu
zařazuje vhodně do textu další objekty –
obrázky, tabulky, apod.

pracuje s informacemi v souladu se
zákony o duševním vlastnictví
používá informace z různých
informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, popřípadě
grafické formě (multimediální formě
podle možností)
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5.3.2.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v dobíhajícím programu dle RVP ZV – LMP

Předmět: Práce s počítačem
Ročník: 9.
Výstupy

Učivo
BEZPEČNOST PRÁCE S
POČÍTAČEM
ČÁSTI POČÍTAČE

o
o

nezapojuje přístroj do zástrčky
zná bezpečnost práce s počítačem

o

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
POČÍTAČE A MONITORU
OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE MYŠÍ

o

pozná tyto části počítače a přídavných zařízení: (monitor, skříň
počítače, klávesnice, myš, reproduktory, tiskárna, CD Rom,
disketa, flash disk) zná jejich funkcí
sám správně zapne a vypne počítač a ví, kdy má zapnout a
vypnout monitor, tiskárnu, reproduktory

OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE
KLÁVESNICÍ
ORIENTACE NA PLOŠE
POČÍTAČE
PRÁCE S PROGRAMY

o

o

používá kliknutí a dvojklik, „kolečko“ na posun textu, levé a pravé
tlačítko
používá důležité klávesy: Enter, Escape, šipky, písmena, číslice,
mezerník, Shift, Delete, Baskspace

o

najde tlačítka: start, hodiny, hledanou ikonu na ploše/liště

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

podle návodu učitele spustí a vypne program
samostatně zapne program pomocí ikony na ploše
pracuje sám s jemu známými výukovými a zábavnými programy
seznamuje se s dalšími výukovými a zábavnými programy
napíše krátký text a upravuje velikost, tloušťku, podtržení a sklon
písma, mění v textu barvu, typ písma MV – Tvorba mediálního
sdělení – tvorba sdělení pro školní web, technologické možnosti a
jejich omezení
text člení na odstavce a nadpis
archivuje a vytiskne napsaný text – MV – Práce v realizačním
týmu – redakce školního časopisu, webu, komunikuje a
spolupracuje v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu,
pravidelnost mediální produkce
označí vybraný text
zavírá okno křížkem,zmenšuje a zvětšuje okno
stáhne okno na lištu, rozevře okno z lišty
zná význam a funkci internetu
spustí program Internet Explorer
vyhledává informace

OVLÁDÁNÍ A PROCHÁZENÍ
INTERNETEM

o
o

zapíše adresu do správného pole
pracuje se svou e-mailovou schránkou

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

o

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

o

chrání si svá osobní data při práci s internetem a zvažuje, kdy je
zveřejnit
pod vedením učitele navštěvuje stránky vhodné pro svou
věkovou kategorii

PRÁCE S PROGRAMEM WORD

o
o

PRÁCE S OKNEM
Vyhledávání informací a
komunikace:
PŘIPOJENÍ K INTERNETU
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5.4 Člověk a jeho svět
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků
získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a
pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich
prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s
místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy
mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů,
soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je.
Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat
základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i
problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a
východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na
myšlenky, názory a podněty jiných.
5.4.1.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
o orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního
rozpočtu
o orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických,
zeměpisných a kulturních informací
o rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
o poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a
jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně
uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
o samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní
komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím
elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
o utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností
aktivního uplatnění při jejich ochraně
o přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
o objevování a poznávání všeho, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu
mohl uspět
o poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich
předcházení
o

poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v
různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti
druhých, včetně chování při mimořádných událostech
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5.4.2 Člověk a jeho svět
5.4.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci
především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší
modelové situace atd. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života, učí se
chápat zdraví jako důležitou životní hodnotu. Získávají základní poznatky o zdraví a jeho
ochraně, nemoci, úrazu, prevenci a první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou
pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných situací, které jsou pro společnost
ohrožující. Rozpoznávají život ohrožující zranění a učí se v daných situacích odpovědně
jednat (včetně použití tísňových linek).
Žáci si osvojují zásady a význam zdravého životního stylu a jeho uplatňování. Rozšiřují si
poznatky o sobě, partnerských vztazích, manželství, rodině, škole a společenství vrstevníků.
Učí se respektovat význam sexuality a odpovědného sexuálního chování.
5.4.2.2 Metody a formy práce
Výuka probíhá většinou ve třídách, na zahradě školy, v přírodě a různých místech dle potřeby
výuky. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny k teamové
spolupráci v rámci třídy i celé školy. V hodinách je využíváno názorných pomůcek.
Žáci pracují dle svých schopností, IVP a dle potřeb pracují s dopomocí asistenta nebo se
speciálními pomůckami a úpravami.
5.4.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí.
Kompetence k učení:
o žák je veden k objevování a poznávání všeho, co ho zajímá a v čem by v budoucnu mohl
uspět
o žák poznává podstatu zdraví a příčiny nemocí
o žák se orientuje ve světě informací, propojuje a dává získané informace do souvislostí
o žák se učí pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování
o žák vyznačí v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školu, cestu na určené místo
o žák používá správnou terminologii a symboliku
Kompetence k řešení problému:
o žák je veden k poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a
úrazů a jejich předcházení
o žák se učí preventivnímu chování, bezpečnosti, účelnému rozhodování a jednání
v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví jiných, včetně chování při
mimořádných událostech
o žák poznává a ovlivňuje svou jedinečnost
o pomáháme žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
o žák rozlišuje přírodní a umělé prvky v okolní krajině
o žák v hodinách pracuje s odbornou literaturou, encyklopediemi, mapou apod.
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o každému žákovi je umožněno zažít úspěch
Kompetence komunikativní:
o žák si rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech
o žák je veden k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání
o žák je veden k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií
o žák je veden k bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích
o žák pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastních projevech
o podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci
o žák je veden k ověřování výsledků
o žák vyjadřuje různými způsoby estetickou hodnotu a rozmanitosti kraje
o žák respektuje a toleruje názor druhých, rozdíly mezi lidmi
o uplatňuje společně přijatá pravidla
Kompetence sociální a personální:
o žák pracuje ve skupině nebo ve dvojicích
o žák efektivně spolupracuje na řešení problémů
o žák přispívá v diskusi
o učíme žáky věcně argumentovat
o žák toleruje a respektuje názory a zkušenosti druhých
o žák rozlišuje vztahy mezi lidmi, národnostmi a jednotlivými národy
o žák odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Kompetence občanské:
o utváříme ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
o motivujeme žáky k hledání možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
o vedeme žáky k respektování pravidel
o žák dodržuje pravidla slušného chování
o žák dokáže pojmenovat některé kulturní či historické památky, významné události
o žák si uvědomuje české kulturní tradice a historické bohatství naší země
o žák projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti
Kompetence pracovní:
o žák je veden k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
o orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu
o učíme žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
o žákovi je umožněno pozorovat, manipulovat, experimentovat
o žák si rozvíjí své dovednosti při práci s počítačem, internetem, mapami,
encyklopediemi
o žákovy názory, zkušenosti a náměty jsou podnětem pro další práci učitele
5.4.2.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět
Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 1.
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Dle RVP ZV
Učivo

Výstupy

MÍSTO, KDE ŽIJEME

žák dojde samostatně do šatny, do třídy
imobilní žáci na vozíku popř. navigují asistenta či učitele, kudy se do třídy a šatny
dostane
orientuje se v budově školy
dokáže se připravit na vyučování, dle potřeby s pomocí asistenta
dbá na bezpečnost při pohybu ve škole i mimo
pojmenuje město, ve kterém žije a ulici, ve které bydlí
ví, že nesmí sdělovat tyto informace cizím lidem
umí popsat a s doprovodem se pohybovat v blízkém okolí školy
zná dopravní prostředky v obci
poznává některá důležitá místa v obci (např. nemocnice, vlakové nádraží, Chrám
Svatého Ducha...)

Domov
Škola
Obec

LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina
Soužití lidí
Chování lidí
Finanční gramotnost

LIDÉ A ČAS
Orientace v čase
Současnost a minulost
v našem životě

ROZMANITOST
PŘÍRODY

Látky a jejich
vlastnosti

vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí členy dle věku
vypráví o povolání rodičů a umí vyjmenovat některá povolání
hovoří o chování v rodině
respektuje spolužáky s jejich individuálními odlišnostmi, přednostmi i nedostatky,
pokusí se přizpůsobit – OSV – Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o
mně, druzí jako zdroj informací o mně, jak se promítá mé já do mého chování,
moje tělo
aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni
rozliší nesprávné chování jiných i u sebe
seznamuje se se základy světa financí
pozná české mince a bankovky
uvede příklad využití platební karty
odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu
vyjmenuje dny v týdnu a roční období
rozlišuje čas práce a odpočinku
určí celé hodiny
vypráví o zvycích a práci lidí
uplatňuje elementární poznatky o činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití,
zvycích a o práci lidí
rozpozná současnost, budoucnost a minulost
vyjmenuje činnosti denního režimu
pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál
rozliší den a noc
pozoruje , popíše a porovná viditelné proměny v přírodě a popíše odlišnosti
během ročních období
popíše základní části rostliny a určí základní podmínky pro život rostlin
116

Vesmír a Země
Rostliny
Živočichové
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Dle RVP ZV
pozná dané rostliny
vyjmenuje základní části těla u určených savců a ptáků
porovná chování živočichů v závislosti na ročním období
vymezí živočichy domácí a volně žijící
dokáže se ohleduplně chovat k přírodě

ČLOVĚK A JEHO
ZDRAVÍ
Péče o zdraví, zdravá
výživa
Lidské tělo
Osobní bezpečí
Situace hromadného
ohrožení

Dopravní výchova

učí se a dodržovat základní hygienické návyky (mytí rukou, používání WC)
dodržuje režim dne
rozpozná základní části stavby lidského těla – OSV – Sebepojetí a sebepoznání,
moje tělo
pozná pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a druhých
zná nebezpečí při setkání s neznámými jedinci
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné lidi (dokáže přivolat pomoc
např. při nevolnosti nebo úrazu dospělého)
zná čísla tísňových volání a ví, že se nesmí zneužívat – 112, 150, 155, 158
dokáže se chovat bezpečně v nouzové situaci, umí vyhledat dospělého a požádat
ho o pomoc
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
rozpoznává základní zásady zdravého životního stylu – správná výživa, pitný režim
uplatňuje základní bezpečnostní pravidla chování a pohybu v silničním provozu
(např. ovládá chůzi po chodníku, využívá podchodu, zná zásady bezpečného
přecházení, chápe světelné signály pro chodce, základní dopravní značení)
zná zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích
rozezná bezpečná a nebezpečná místa pro hry a pohyb (sáňkování, lyžování,
míčové hry…)
je veden k uvědomění hodnoty lidského života, k bezpečnému chování a pomoci
druhým

Mezipředmětové vztahy v 1. ročníku:
Český jazyk – čtení a vypravování o tématech předmětu, třídní pravidla
Tělesná výchova – uvolňovací cviky, hry s tematikou dopravní výchovy, připomínání témat
při kondiční chůzi a pobytu venku při TV, sezónní hry venku
Výtvarná výchova, Pracovní výchova – výtvarné ztvárnění témat (např. rodina, svátky, škola),
modelování k tématům, sběr přírodnin
Matematika – prostorová orientace, finanční gramotnost
Hudební výchova – písně podle ročních období, tematické písně
Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 2.
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Dle RVP ZV
Učivo
Výstupy
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Domov
Škola
Obec
Okolní krajina

LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina
Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost

Finanční gramotnost

LIDÉ A ČAS
Orientace v čase
Současnost a minulost
v našem životě
Regionální památky

ROZMANITOST PŘÍRODY

žák se orientuje v okolí školy a svého bydliště
dle individuálních schopností bezpečně zvládá pohyb po budově školy
dle individuálních schopností se připravuje na vyučování
pamatuje si adresu svého bydliště
respektuje pravidla silničního provozu
pojmenuje důležité dopravní značky
dokáže pojmenovat a ukázat specifické orientační body v okolí bydliště i
školy
dle individuálních schopností se pohybuje v blízkém okolí školy, v případě
se umí zeptat na cestu

vyjmenuje další rodinné příslušníky rodiny, uvědomuje si věkové rozdíly a
posloupnost
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině
určí významné události v rodině
vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu známá povolání, pokusí se
objasnit práci zaměstnanců školy
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
dokáže posoudit nesprávné chování
zná svá práva a povinnosti
učí se obhajovat své názory
seznamuje se se základy světa financí
pozná české mince a bankovky
uvede příklad využití platební karty
odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu
vyjmenuje měsíce
rozlišuje pojmy hodina, den, týden, měsíc, rok
zná posloupnost včera, dnes, zítra
rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt
dle individuálních schopností vyznačí čas na digitálním displeji
využívá časové údaje při různých situacích v denním životě
porovnává zvyky a práci lidí v minulosti a současnosti
pojmenuje některé kulturní či historické památky místa, kde žije
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka
na příkladech porovná minulost a současnost
určí a roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
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Dle RVP ZV
Látky a jejich vlastnosti
pozoruje, popíše a porovná viditelné změny v přírodě v jednotlivých
Vesmír a Země
ročních obdobích
Rostliny
provádí jednoduché pokusy, pozoruje a upevňuje si a rozšiřuje poznatky o
Živočichové
rostlinách
Ohleduplné chování k přírodě
pozná dané rostliny ve známé lokalitě
a ochrana přírody
vypěstuje rostlinu
opakuje a upevňuje si poznatky o určených savcích a ptácích
popíše jednotlivé části těla savců a ptáků
rozliší a porovná chování živočichů v závislosti na ročním období
určuje další volně žijící, hospodářská a domácí zvířata
zná jejich význam pro člověka
aktivně se podílí na ochraně přírody a životního prostředí
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Péče o zdraví, zdravá výživa
Lidské tělo
Osobní bezpečí
Návykové látky a zdraví
Situace hromadného ohrožení
Dopravní výchova

dodržuje základní hygienické návyky
orientuje se v režimu dne, rozpozná dobu práce a povinností od doby
odpočinku
poznává a určuje škodlivé vlivy na zdraví
upevňuje si základní postupy při preventivní péči o své zdraví a tělo
zná základní části lidského těla a polohu základních orgánů v těle
rozpoznává rozdíl mezi mužem a ženou
rozpoznává základní zásady zdravého životního stylu – správná výživa,
pitný režim, uchovávání potravin, vhodná skladba stravy
rozlišuje nemoc a úraz
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných
rozezná nebezpečí různého charakteru
chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi a učí se vyhodnotit
nebezpečí a závažnost situace
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a dodržuje bezpečnou
vzdálenost od neznámé osoby
dokáže přivolat nutnou pomoc pro sebe i pro jiné lidi, učí se zachovat
rozvahu a klid, nezmatkuje
zná čísla tísňových volání a ví, že se nesmí zneužívat (112, 150, 155, 158)
uposlechne pokynů dospělých a učí se, jak postupovat při mimořádných
situacích
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního
provozu
uplatňuje základní bezpečnostní pravidla chování a pohybu v silničním
provozu
(např. ovládá chůzi po chodníku, využívá podchodu, zná zásady
bezpečného přecházení, chápe světelné signály pro chodce, základní
dopravní značení)
zná zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích
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Dle RVP ZV
rozezná bezpečná a nebezpečná místa pro hry a pohyb (sáňkování,
lyžování, míčové hry…)
je veden k uvědomění hodnoty lidského života, k bezpečnému chování a
pomoci druhým

Mezipředmětové vztahy v 2. ročníku:
Český jazyk – čtení a vypravování o tématech předmětu, třídní pravidla, dramatizace
Tělesná výchova – uvolňovací cviky, hry s tematikou dopravní výchovy, připomínání témat
při kondiční chůzi a pobytu venku při TV, sezónní hry venku
Výtvarná výchova, Pracovní výchova – výtvarné ztvárnění témat (např. rodina, svátky, škola,
dopravní výchova), modelování k tématům, sběr přírodnin, povolání – kresba, modelování
Matematika – prostorová orientace, finanční gramotnost
Hudební výchova – písně podle ročních období, tematické písně (např. o povoláních)
Anglický jazyk – slovíčka k probíraným tématům (rodina, dopravní prostředky, zvířata, barvy,
škola, tělo)
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Dle RVP ZV

Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 3.
Učivo
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Domov
Škola
Obec
Okolní krajina (místní
oblast, region)

LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina
Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Kultura
Finanční gramotnost

LIDÉ A ČAS
Orientace v čase
a časový řád
Současnost a minulost
v našem životě
Regionální památky
Báje, mýty, pověsti

Výstupy
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy a cestu na určené
místo
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
začlení obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR – VDO –
Občanská společnost a škola – spolupráce školy se správními orgány a institucemi
ve městě
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině – EVO – Ekosystémy – lidské sídlo –
město – vesnice, kulturní krajina
vyjmenuje světové strany a ukáže je na mapě
vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, rodině, v obci – VDO – Principy demokracie
jako formy vlády a způsobu rozhodování – principy demokracie, demokratické
způsoby řešení konfliktů
respektuje základní rozdíly a odlišnosti mezi lidmi
učí se obhajovat své názory
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem i nedostatkům – MUV – Etnický původ - rovnocennost všech
etnických skupin a kultur
přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu, řešení problému
v kolektivu
snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, která nelze tolerovat a která
porušují základní lidská práva – MUV – Princip sociálního smíru a solidarity –
odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků
vůči etnickým skupinám, otázka lidských práv
používá peníze v běžných situacích
odhadne a zkontroluje cenu nákupu
orientuje se v základních formách vlastnictví
určí čas jako fyzikální veličinu
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě
orientuje se bezpečně v kalendářním a školním roce
rozlišuje děj v minulosti,přítomnosti a budoucnosti
objasňuje odlišnosti způsobu života a bydlení dříve a nyní
seznamuje se s památkami svého regionu a pojmenuje je
pojmenuje některé významné rodáky
seznámí se s pověstmi a bájemi daného regionu a pokusí se je interpretovat
konkretizuje pojmy rodný kraj, domov, vlast
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Dle RVP ZV
rozlišuje prvky živé a neživé přírody
ROZMANITOST
určí a roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků
PŘÍRODY
uvede příklady výskytu organismů podle lokality (např. les, rybník, louka…)
provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek
Ochrana přírody
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti
Látky a jejich vlastnosti podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a půdy – EVO – Ekosystémy – voda,
Voda a vzduch
ovzduší, půda
Půda
hodnotí a uvědomuje si význam vody, vzduchu a půdy pro život EVO – Základní
Rostliny
podmínky života – voda, ovzduší, půda
Houby
změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Živočichové
vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
Ohleduplné chování
souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
k přírodě a ochrana
rozlišuje aktivity prospívající životnímu prostředí a zdraví člověka a naopak – EVO
přírody
– Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ČLOVĚK A JEHO
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky díky
ZDRAVÍ
základním znalostem lidského těla
učí se základní funkce jednotlivých orgánových soustav
Péče o zdraví, zdravá
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
výživa
jiných
Lidské tělo
uvědomuje si svůj jistý vliv na prevenci nemocí a úrazů
Partnerství,
rozlišuje vývoj a etapy lidského života
rodičovství, zákl.
rozpoznává základní zásady zdravého životního stylu – správná výživa, pitný
sexuální výchovy
režim, uchovávání potravin, vhodná skladba stravy
Návykové látky a zdraví
učí se organizovat denní režim - čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek dle
Osobní bezpečí
vlastních potřeb
Situace hromadného
osvojuje si na modelových situacích odmítání návykových látek
ohrožení
zná čísla tísňových volání a ví, že se nesmí zneužívat – 112, 150, 155, 158
Dopravní výchova
dokáže přivolat lékařskou pomoc a ošetří drobná poranění (krvácení z nosu,
odřenina, drobná řezná rána, opařenina a popálenina)
seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, týrání, sexuální zneužívání) a učí se
dbát na vlastní bezpečí
ví, kde vyhledat číslo linky důvěry
ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
řídí se a adekvátně reaguje na pokyny dospělých při mimořádných
situacích
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu
uplatňuje základní bezpečnostní pravidla chování a pohybu v silničním provozu
(např. ovládá chůzi po chodníku, využívá podchodu, zná zásady bezpečného
přecházení, chápe světelné signály pro chodce, základní dopravní značení)
zná zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích
rozezná bezpečná a nebezpečná místa pro hry a pohyb (sáňkování, lyžování,
míčové hry…)
je veden k uvědomění hodnoty lidského života, k bezpečnému chování a pomoci
druhým
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Mezipředmětové vztahy v 3. ročníku:
Český jazyk – čtení a vypravování o tématech předmětu, třídní pravidla, dramatizace
Tělesná výchova – uvolňovací cviky, hry s tematikou dopravní výchovy, připomínání témat
při kondiční chůzi a pobytu venku při TV, sezónní hry venku
Výtvarná výchova, Pracovní výchova – výtvarné ztvárnění témat (např. rodina, svátky, škola,
dopravní výchova, příroda), modelování k tématům, sběr přírodnin, povolání – kresba,
modelování, měření
Matematika – prostorová orientace, finanční gramotnost, orientace na ose (časová), měření
Hudební výchova – písně podle ročních období, tematické písně (např. o povoláních)
Anglický jazyk – slovíčka k probíraným tématům (rodina, dopravní prostředky, zvířata, barvy,
škola, tělo)
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Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 4.
Učivo
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Domov
Škola
Obec, místní krajina
Okolní krajina (místní
oblast, region)
Regiony ČR
Naše vlast
Mapy obecně zeměpisné
a tématické

LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina
Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Kultura
Základní globální
problémy
Finanční gramotnost

Výstupy
určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu
určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich
řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
seznamuje se s používáním buzoly
seznamuje se a rozpozná základní typy map
objasní vysvětlivky a grafiku mapy
seznamuje se s počátečními historickými událostmi naší země
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách ČR
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce
pozná symboly našeho státu a jejich význam - VDO – Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování – význam ústavy

obhájí a odůvodní při konkrétních činnostech své názory, připouští svůj omyl
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, postavení
jedince v rodině, role členů rodiny
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole – VDO – Občanská společnost a
škola – formy participace žáků, způsoby uplatňování demokratických principů a
hodnot v každodenním životě školy, v rodině, v obci (městě)
dodržuje pravidla pro soužití mezi chlapci a dívkami
dokáže vysvětlit příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkci rodiny
rozliší fyzickou a duševní práci
prohlubuje si poznatky o mezilidských vztazích a vzájemné komunikaci
dohodne se na společném postupu řešení
poukáže na možnosti charitativní činnosti
upevňuje si vědomosti o základních lidských právech
seznamuje se s demokratickými principy a diskutuje o nich
rozpozná protiprávní jednání a chování ve svém okolí, která se už nemohou
tolerovat
rozpozná jednání a chování, která porušují lidská práva nebo demokratické
principy
seznamuje se s významnými sociálními problémy a nesnášenlivostí mezi lidmi a
dokáže vyjádřit a obhajovat svůj názor
uvědomuje si globální problémy přírodního prostředí a v rámci svých možností
se aktivně podílí na zlepšování přírodního prostředí
v místě bydliště nabídne možnosti kulturního vyžití
vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz
porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi
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sestaví jednoduchý osobní rozpočet
uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti
objasní pojmy rozpočet, příjem a výdej domácnosti
zná způsoby placení, bezhotovostní a hotovostní formu peněz
LIDÉ A ČAS
Orientace v čase
a časový řád
Současnost a minulost
v našem životě
Regionální památky
Báje, mýty, pověsti
Významné události našich
dějin

ROZMANITOST
PŘÍRODY

Látky a jejich vlastnosti
Voda a vzduch
Nerosty, hornina, půda
Vesmír a Země
Rostliny, houby,
živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování
k přírodě a ochrana
přírody

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Lidské tělo
Partnerství, rodičovství,
zákl. sexuální výchovy
Péče o zdraví, zdravá
výživa
Návykové látky a zdraví

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi
ději a mezi jevy
rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a
současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek, archivů, knihoven a sbírek, muzeí a galerií pro pochopení
minulosti a využívá nejrůznější informace z dostupných zdrojů
využívá regionálních bájí, mýtů, pověstí k rozšíření vědomostí
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody
seznamuje se s principem rovnováhy v přírodě
uvědomuje si souvislosti mezi vzhledem přírody a činností člověka
rozšiřuje si poznatky o významu vody a vzduchu pro život
pozná a porovná některé hospodářsky významné horniny a nerosty a jejich
využití
dokáže vysvětlit pojem zvětrávání, vznik půdy a její význam
porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních
organismech, s využitím jednoduchých klíčů a atlasů prakticky třídí organismy
do známých skupin
charakterizuje a zkoumá základní společenstva, postupuje na základě vlastních
pozorování v přírodě
u vybraných živočichů popíše stavbu těla, výživu, průběh a způsob života a
vyhodnotí jejich význam pro člověka
nachází shody a rozdíly přizpůsobení organismů prostředí rozliší vybrané druhy
jedovatých a jedlých hub, rostlin, keřů a stromů, léčivek
v encyklopediích vyhledá a seznamuje se s problematikou vzniku Země
vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
zajímá se o způsob likvidace odpadů
v rámci svých možností se aktivně zapojuje do aktivit, které mohou ochranu
životního prostředí podporovat- EVO – Vztah člověka k prostředí – ekologický
problém, prostředí a zdraví, náš životní styl
upevňuje a rozvíjí základní znalosti o lidském těle a funkcích životně důležitých
orgánů (mozek, plíce, srdce)
v encyklopediích vyhledá a srovnává etapy vývoje dítěte před a po jeho
narození
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
vysvětlí pojmy partnerství, manželství, rodičovství
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Osobní bezpečí
uvědomuje si pravidla dodržování denního a pitného režimu, zdravého
Situace hromadného
stravování a prevence nemocí a řídí se jimi
ohrožení
rozliší drobné a závažné poranění
Dopravní výchova
dokáže ošetřit drobná poranění (bodnutí hmyzem a hadem, malá řezná rána,
znehybnění končetiny), umí pomoci dospělému při poskytování první pomoci
zajistí lékařskou pomoc
rozšiřuje si poznatky o návykových látkách
prohlubuje si a upevňuje již osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek a posoudí nebezpečí závislosti na hracích automatech a
počítačích
rozlišuje krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.) a diskutuje o
nich
chová se ohleduplně k druhému pohlaví, respektuje rozdíly mezi chlapci a
děvčaty v daném věku
organizuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek dle vlastních potřeb a
s ohledem na druhé osoby
uplatňuje základní bezpečnostní pravidla chování a pohybu v silničním provozu
(např. ovládá chůzi po chodníku, využívá podchodu, zná zásady bezpečného
přecházení, chápe světelné signály pro chodce, základní dopravní značení)
zná zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích
rozezná bezpečná a nebezpečná místa pro hry a pohyb (sáňkování, lyžování,
míčové hry…)
je veden k uvědomění hodnoty lidského života, k bezpečnému chování a
pomoci druhým

Mezipředmětové vztahy v 4. ročníku:
Český jazyk – čtení a vypravování o tématech předmětu, třídní pravidla, dramatizace, čtení
pověstí a bájí
Tělesná výchova – uvolňovací cviky, hry s tematikou dopravní výchovy, připomínání témat
při kondiční chůzi a pobytu venku při TV, sezónní hry venku, první pomoc
Výtvarná výchova, Pracovní výchova – výtvarné ztvárnění témat (např. rodina, svátky, škola,
dopravní výchova, příroda), modelování k tématům, sběr přírodnin, výtvarné ztvárnění
historie (erby, hrady), modelování, měření, výroba historických rekvizit
Matematika – prostorová orientace, finanční gramotnost, orientace na ose (časová), měření
Hudební výchova – písně podle ročních období, tematické písně (např. o povoláních)
Anglický jazyk – slovíčka k probíraným tématům (lidské tělo, zdraví člověka), práce s mapou –
orientace ve městě a staveb
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Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 5.
Učivo
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Obec
Okolní krajina
Naše vlast
Evropa a svět
Mapy obecně
zeměpisné a tématické

LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina
Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Kultura
Základní globální
problémy

Finanční gramotnost

Výstupy
v turistické mapě blízkého okolí dokáže vyznačit trasu
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map
rozšiřuje si historické znalosti o místě bydliště a širším okolí
objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti sleduje a porovnává osídlení,
hospodářství a kulturu regionu a posoudí jednoduše a srozumitelně jejich
význam z hlediska přírodního, historického
seznamuje se s volebním systémem v ČR – VDO – Formy participace občanů
v politickém životě – volební systémy a demokratické volby a politika,
společenské organizace a hnutí, VDO – Občan, občanská společnost a stát –
občan jako odpovědný člen společnosti, úloha občana
zařadí umístění ČR z hlediska zeměpisného (svět, Evropa)
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest - EGS –
Evropa a svět nás zajímá – zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé
porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i jiných zemích
jednoduchým způsobem posoudí význam regionálních zvláštností z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
vyčte z map základní údaje všech evropských zemí
shromažďuje poznatky o EU, využívá médií – EGS – Jsme Evropané – kořeny a
zdroje evropské civilizace, mezinárodní organizace
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách
naší republiky, Evropy a polokoulí

uvědomuje si funkci rodiny
rozliší vazby mezi fyzickou a duševní prací
konkretizuje své představy o budoucím povolání
posoudí mezilidské vztahy a vzájemnou komunikaci na základě vlastních
zkušeností
seznamuje se se základními politickými stranami, zájmovými spolky a s církvemi
zkusí vyvodit a objasnit základní principy demokracie
aplikuje teoretické vědomosti o základních lidských právech do praxe
využívá vlastních zkušeností s kulturními institucemi a vypráví o nich
posuzuje významné sociální problémy a problematiku nesnášenlivosti mezi
lidmi, uvede příklady a diskutuje o nich
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi
shromáždí příklady o globálních problémech přírodního prostředí, vyhodnotí je a
pokusí se navrhnout řešení, obhajuje svůj názor
pokusí se navrhnout možnosti zlepšení životního prostředí v obci
porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů
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sestaví jednoduchý osobní rozpočet
uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti
objasní pojmy rozpočet, příjem a výdej domácnosti
zná způsoby placení, bezhotovostní a hotovostní formu peněz
vysvětlí výhody úspor, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než výdaje
objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje
na příkladech objasní rizika půjčování peněz
uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti
na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží, zná základní práva spotřebitele
orientuje se v základních formách vlastnictví a používá peníze v běžných
situacích
TŘÍDNÍ SMLOUVA – žák se spolupodílí na tvorbě
pravidel ve třídě
LIDÉ A ČAS
orientuje se v časové přímce
zařadí zjištěné údaje historicky správně a vyvozuje souvislosti mezi jednotlivými
ději
Orientace v čase
z vlastních zkušeností zpracuje informace o chráněných částech přírody,
a časový řád
nemovitých a kulturních památkách, archivech, knihovnách a sbírkách muzeí a
Současnost a minulost
galerií
v našem životě
upevňuje si již získané znalosti o způsobu života našich předků na našem území
Regionální památky
v hlavních dějinných obdobích a rozšiřuje si je
Báje, mýty, pověsti
srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na
Významné události
našem území v minulosti a současnosti naší vlasti
našich dějin
prokáže znalosti bájí, mýtů a pověstí v rámci regionu i vlasti
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
ROZMANITOST
PŘÍRODY

Látky a jejich vlastnosti
Voda a vzduch
Nerosty, hornina, půda
Vesmír a Země
Rostliny, houby,
živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování
k přírodě a ochrana
přírody

vysvětlí důležitosti základních podmínek pro život na Zemi
rozšiřuje si poznatky o horninách, nerostech a půdě a využití pro hospodářství
ČR
objasní vznik života na Zemi
vyhodnotí naši planetu jako součást sluneční soustavy a vesmíru
seznamuje se s pojmem ekosystém a samostatně vyvozuje podstatu pojmu a
aplikuje poznatky na blízké lokality
navazuje na své poznatky o floře a fauně ve vybraných lokalitách a prohlubuje si
je
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy
prakticky třídí nejznámější druhy organismů do skupin a porovnává jejich
přizpůsobení se prostředí
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které
mohou prostředí a zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
objasní pojem chráněné území
uvědomuje si nutnost ochrany životního prostředí a aktivně se na ní podílí
hodnotí ekologické problémy v celosvětovém měřítku a využije příkladů
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naplánuje,založí jednoduchý pokus, vyhodnotí, vysvětlí a zaznamená výsledky
svého pozorování
ukáže pohyb Země a jeho důsledky na globusu, vysvětlí význam slunce k životu
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí
prokáže schopnost (v modelové situaci) se účinně chránit
změří hmotnost, objem, čas, teplotu
zná využití jednoduchých strojů
pracuje se siloměrem
ČLOVĚK A JEHO
řídí se pravidly zdravého způsobu života a prevence, včetně pohybového režimu)
ZDRAVÍ
zná pyramidu zdravého stravování
má poznatky o lidském těle a základní funkci jednotlivých orgánových soustav
Lidské tělo
uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho
Partnerství, rodičovství, preventivní ochranou
základy sexuální
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví
výchovy
seznamuje se se základy sexuální výchovy – partnerské vztahy, osobní vztahy,
Péče o zdraví, zdravá
rodina, zdravá sexualita, etická stránka sexuality
výživa
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty
Osobní bezpečí
v daném věku
Situace hromadného
má základní informaci o nemocech přenosných krví (hepatitida, HIV)
ohrožení
rozpozná život ohrožující úrazy a seznamuje se s první pomocí (masivní krvácení,
Dopravní výchova
zástava dechu, zástava srdeční činnosti)
samostatné řeší modelové situace při mimořádných událostech hromadného
ohrožení
charakterizuje rozdíl mezi drobným a život ohrožujícím poraněním
v modelové situaci určí život ohrožující zranění
uplatňuje účelně způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových
situacích simulujících mimořádné události
seznamuje se a zná zásady bezpečné práce s elektrickými zařízeními (TV, PC)
vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí závěry pro své chování
jako chodec a cyklista
charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné
dopravy, při akcích je uplatňuje
v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním
provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých
místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování

Mezipředmětové vztahy v 5. ročníku:
Český jazyk – čtení a vypravování o tématech předmětu, třídní pravidla, dramatizace, čtení
pověstí a bájí
Tělesná výchova – uvolňovací cviky, hry s tematikou dopravní výchovy, připomínání témat
při kondiční chůzi a pobytu venku při TV, sezónní hry venku, první pomoc
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Výtvarná výchova, Pracovní výchova – výtvarné ztvárnění témat (např. rodina, svátky, škola,
dopravní výchova, příroda), modelování k tématům, sběr přírodnin, modelování, měření
Matematika – prostorová orientace, finanční gramotnost, orientace na ose (časová), měření
Hudební výchova – písně podle ročních období, tematické písně (např. o povoláních)
Anglický jazyk – slovíčka k probíraným tématům (cestování, Velká Británie, volný čas), práce
s mapou – orientace ve městě a staveb
Práce s počítačem - výukové programy, psaní v textových editorech, vyhledávání informací
k probíraným tématům
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5.5 Člověk a společnost
Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro
aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se
učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a
zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry,
reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Občanská
výchova. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho
svět. Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého
života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru
Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověk a
příroda.
5.5.1.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních
společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
o odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a
vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase
o hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s
obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
o utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
o rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a
hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i
minulosti
o vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální
texty společenského a společenskovědního charakteru
o rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických,
politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k
poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a
širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních
o úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke
kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
o uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných,
rizikových i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu
o získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o
veřejné záležitosti
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o
o

o

o

utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického
sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých
lidí
orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního
(rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci
utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k
rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v
zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve
společnosti
rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících
základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové
manipulaci
uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů,
názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému
obhajování svých práv

5.5.2 Dějepis
5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis
Vzdělávání předmětu Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti.
Hlavním posláním je rozvíjení vlastního historického vědomí jedince a uchování návaznosti
historické paměti, pochopení souvislosti dějinných událostí či pramenů a chápání kulturní
rozmanitosti světa.
5.5.2.2 Metody a formy práce
Součástí výuky jsou návštěvy historických památek, muzeí a přednášek. Žáci pracují dle svých
schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují
s dopomocí asistenta.
5.5.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Výchovné a vzdělávací postupy a činnosti, pomocí kterých se žák seznamuje, procvičuje a
ověřuje si konkrétní učivo v předmětu dějepis, směřují k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
o žák efektivně získává poznatky z různých zdrojů (texty, mapy, internet, tisk, …)
o žák zvládá zdánlivě těžké úkoly, např. vazby na jiné obory lidské činnosti a vliv na
současnost, případně budoucnost
o žák propojuje a dává získané znalosti do souvislostí
Kompetence k řešení problémů
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o žák se orientuje v mapách, grafech, tabulkách, na časové přímce
o žák samostatně a kriticky přemýšlí, vyjadřuje souhlas a nesouhlas při práci ve skupině
o žák rozlišuje mýty a skutečnosti
Kompetence komunikativní
o žák při práci ve skupině vyjadřuje a obhajuje svůj názor a postup
o žák komunikuje na odpovídající úrovni se spolužáky
o žák prezentuje před druhými (spolužáci, učitelé, rodiče) výsledky své samostatné
práce (projekty, seminární práce, … )
Kompetence sociální a personální
o žák respektuje a dodržuje pravidla při práci ve skupině a týmu
o žák kladně ovlivňuje svou činností kvalitu týmové práce
o žák toleruje a respektuje názor druhých
o žák hodnotí a srovnává sebe i druhé na základě jasných kritérií, hledá možnosti
zlepšení
Kompetence občanské
o žák plní zodpovědně zadané úkoly
o žák si uvědomuje české kulturní a historické tradice a historické bohatství naší země
o žák respektuje kulturní i jiné odlišnosti (zvláštnosti) lidí, skupin i různých společenství
o žák poznává problémy současných společenských jevů – násilí, terorismus, rasismus,
globalizace, …
o žák rozpoznává názory a postoje, které ohrožují lidskou důstojnost nebo odporují
základním principům demokratického soužití
Kompetence pracovní
o žák si formuje pracovní návyky – vedení sešitu, používání pomůcek při rýsování,
kreslení, lepení, …
o žák rozvíjí své dovednosti při práci s počítačem, internetem, mapami, encyklopediemi
5.5.2.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Dějepis
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Předmět: Dějepis
Ročník: 6.
Učivo
PRAVĚK A STAROVĚK

-

Člověk v dějinách
-

-

Počátky lidské společnosti

-

Výstupy
vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést
příklad potřebnosti, výhodnosti dějepisných znalostí,
ale i příklad toho, jak se lidstvo často z dějin poučit
nedokáže
uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti
dějepisných poznatků
dá příklad historických pramenů, podle možnosti
přinese některý konkrétní (staré mince, listiny apod.)
uvede příklady zdrojů informací o minulosti ,
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
orientuje se na časové ose a v historické mapě: rozliší
pojmy rok, století, tisíciletí, počítání před naším
letopočtem a našeho letopočtu, doplní údaje do
prázdné časové přímky, z vypracované přímky vyčte
základní údaje
řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců , jejich
materiální a duchovní kulturu
objasní význam zemědělství , dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou společnost
uvede příklady archeologických kultur na našem území

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE
První státy oblasti Mezopotámie, Egypta, Indie a Číny

-pomocí časové přímky: zjistí základní časové údaje, zasadí
období prvních
států do kontextu světového vývoje,
porovná vývoj těchto oblastí s vývojem u nás
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-do prázdné časové přímky zaznamená základní časové údaje
z tabulky
-vysvětlí rychlejší vývoj těchto oblastí na základě popisu
přírodních podmínek
- rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem
prvních velkých zemědělských civilizací
-ukáže oblasti prvních států na mapě a uvede základní
zeměpisné údaje, tj. světadíl, názvy velkých řek, dnešní státy
v těchto lokalitách
- uvede nejvýznamnější typy památek , které se staly součástí
světového kulturního dědictví
-zhodnotí důležitost písma pro lidstvo, pozná některé druhy
písma( hieroglyfy, klínové písmo, latinka…)
Antika
- pomocí časové přímky: zjistí základní časové údaje, porovná
Kořeny evropské kultury
vývoj antické oblasti s vývojem u nás
- na mapě prokáže základní orientaci (Balkánský poloostrov –
Řecko – Peloponés, Mykény, Atény, Kréta, Egejské moře… )
Řecko
-popíše přírodní podmínky
- demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury
a uvede některé osobnosti antiky důležité pro evropskou
civilizaci
- porovná formy vlády a postavení společenských skupin
v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
VDO – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu
rozhodování – demokracie jako protiváha diktatury
Řím

-na mapě prokáže základní orientaci (Apeninský poloostrov Řím, Tiber, Sicílie, Korsika, Středomoří ...)
-popíše přírodní podmínky Itálie
-vypráví pověst o založení Říma
-vysvětí vznik křesťanství, souvislost s judaismem a vývoj od
pronásledování křesťanů po uznání za státní náboženství
-uvede příklady přínosu římské kultury pro civilizaci, dokáže
uvést i konkrétní jména
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Předmět: Dějepis
Ročník: 7.
Učivo
STŘEDOVĚK A KŘESŤANSTVÍ, POČÁTKY
NOVÉ DOBY

Výstupy
-popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala
v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států

Zrod středověké Evropy
Stěhování národů

Byzantská říše

- dokáže vysvětlit, že jde o pokračování antické kulturní tradice
(návaznost na východořímskou říši), uvede příklady
byzantského kulturního slohu
-porovná základní rysy západoevropské, byzantsko- slovanské
a islámské kulturní oblasti

Franská říše

Arabská říše

-popíše okolnosti vzniku islámu, jednoho z největších světových
náboženství, objasní jeho základní termíny, uvede příklady
vyspělé arabské kultury
-popíše životní styl Vikingů, výborných mořeplavců

Vikingové

Sámova říše

Velkomoravská říše

VZNIK ČESKÉHO STÁTU

Český stát v 11. – 13. století

-popíše život Slovanů v době jejich příchodu k nám, shromáždí
základní údaje o Sámovi, o úloze kmenového svazu
v obranných bojích
-objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého
státu a postavení těchto státních útvarů v evropských
souvislostech
-rozliší počátky státu podle pověstí a historicky prokázané
skutečnosti
-srovnáním dá do souvislosti události na Velké Moravě a
v Čechách
-vyjmenuje hlavní historické osobnosti konce 9. a celého 10.
století
-zná pojem románská kultura a dokáže podat její příklady,
hlavně ve stavitelství
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-dokáže vyjmenovat v chronologickém pořadí vybrané
osobnosti přemyslovských knížat a králů, ke každé uvést hlavní
události spojené s jejich vládou
-objasní pokrok v zemědělství – kolonizace, trojpolní systém –
a dá ho do souvislosti s rozvojem obchodu a vznikem měst
Svět v 11. – 13. století

-vysvětlí vztah pojmů křesťanství, katolická a pravoslavná
církev, rozliší vztahy mezi světskou mocí a papežem (mocenské
spory)
-uvede, co bylo příčinou křížových výprav
- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah
křesťanství ke kacířství a jiným věroukám

Český stát za Lucemburků

-vyjmenuje v chronologickém pořadí všechny Lucemburky na
českém trůnu, zhodnotí na základě konkrétních údajů jejich
vládu
-zhodnotí osobnost Karla IV. , jeho přínos pro český stát
-sestaví přehlednou strukturu feudální společnosti, vysvětlí
rozpory mezi jednotlivými skupinami
-popíše typickou gotickou stavbu, uvede její hlavní znaky,
jmenuje příklad gotické stavby v nejbližším regionu
- ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké
společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
-vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní
život
- zhodnotí osobnost Jana Husa, Jana Žižky z Trocnova, Prokopa
Holého
- seznámí se s bouřlivou husitskou dobou – důležité bitvy

HUSITSTVÍ

Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

-zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad
- uvede oba jagellonské panovníky
-uvede příklad stavby pozdní (vladislavské) gotiky

ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

-popíše a demonstruje průběh zámořských objevů
-uvede příčiny a důsledky těchto objevů

RENESANCE A HUMANISMUS

-vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka , nové
myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto
požadavky
-objasní souvislost s antikou, popíše typickou renesanční
stavbu, uvede hlavní osobnosti, vysvětlí podstatu humanismu
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-pojmenuje změny, které nastaly v důsledku šíření renesance a
humanismu ve společnosti
-rozliší základní znaky renesanční architektury
-popíše základní znaky renesančního výtvarného umění
-rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede
jejich představitele a příklady významných kulturních památek
TŘICETILETÁ VÁLKA

-objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy
rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho
postavení uvnitř habsburské monarchie
-doloží na příkladech z evropských dějin projevy absolutismu
-objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její
důsledky
-na příkladech demonstruje důsledky války pro obyvatelstvo
českých zemí
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Předmět: Dějepis
Ročník: 8.
Učivo
Modernizace společnosti
Barokní doba

SVĚT VE 2. POLOVINĚ 17. A V 18.
STOLETÍ- NÁSTUP KAPITALISTICKÝCH
VZTAHŮ
Doba osvícenství

Výstupy
- pozná barokní umělecký sloh, seznámí se s epochou
baroka 17.- 18.století
- vyhledá nejvýznamnější barokní umělce a jejich díla
- na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční monarchii,
parlamentarismus
- vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které
charakterizují modernizaci společnosti
-vysvětlí pojem vědecká revoluce 17. stol., seznámí se
s pokrokovými myšlenkami a objevy této doby
-dokáže dát do souvislosti s rozvojem racionality pojem
osvícenství a vyzvedne, uvede jeho hlavní pokrokové znaky
- porovnává feudální a kapitalistický systém

ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE A
OBDOBÍ OSVÍCENSKÉHOABSOLUTISMU

-vyjmenuje hlavní důsledky porážky českých stavů a
třicetileté války, blíže popíše některou nevolnickou bouři
-popíše typickou českou barokní stavbu, uvede představitele
tohoto kulturního směru
-je seznámen s životem a dílem J. A. Komenského
-vysvětlí problém nástupu Marie Terezie na trůn
- zná reformy Marie Terezie a Josefa II.

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

-popíše francouzskou společnost před revolucí, pojmenuje
její zásadní problémy
- objasní souvislost mezi událostmi Francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na straně druhé
-zhodnotí myšlenky Deklarace práv člověka a občana – VDO –
Formy participace občanů v politickém životě – volební
systémy a demokratické volby, společenské organizace a
hnutí
-zhodnotí výsledky revoluce
-vyhledá průmyslová centra v Čechách, významné osobnosti
a jejich vynálezy
- zná pojem národní obrození, souvislost s evropským
vývojem,nejvýznamější osobnosti

NÁSTUP PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE,
NÁRODNÍ OBROZENÍ A REVOLUČNÍ ROK
1848 V NAŠICH ZEMÍCH
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- porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných
evropských národů
- charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních
skupin , uvede požadavky formulované ve vybraných
evropských revolucích
- na vybraných příkladech demonstruje základní politické
proudy
SVĚT VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ
1.světová válka

NAŠE POLITIKA- SNAHA O ČESKONEMĚCKÉ VYROVNÁNÍ

Vznik Československa

-na příkladech demonstruje pokrok, který přinesla
technickovědecká revoluce
-zná příklady vynálezů
-vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa
včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla
-charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam
kolonií
- na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv
- na příkladech demonstruje zneužití techniky v 1.světové
válce a jeho důsledky
-rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a
uvede příklady významných kulturních památek
-seznámí se s neúspěšným průběhem snah o česko-německé
vyrovnání
-hledá důkazy o vyspělosti české společnosti v kulturní
oblasti, technicko-průmyslové oblasti
-seznámí se s ústavou z roku 1891 – VDO – Principy
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování –
význam ústavy
- popíše vývoj naší země po skončení 1.světové války
- vysvětlí význam osobnosti T. G. Masaryka pro naše dějiny
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Předmět: Dějepis
Ročník: 9.
Učivo
MODERNÍ DOBA
PRVNÍ A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

MEZINÁRODNĚ POLITICKÁ A
HOSPODÁŘSKÁ SITUACE VE 20. A 30.
LETECH

VÝVOJ VE 20. A 30. LETECH
V ČESKOSLOVENSKU

Výstupy
-popíše příčiny, průběh a důsledky obou světových válek
-uvede do souvislosti dynamiku vývoje konkrétních
průmyslových odvětví a průběh válečných konfliktů
- na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových
válkách a jeho důsledky
-popíše významné historické mezníky meziválečného období
-porovná politické rozdělení konkrétních částí světa před
válkami a po nich
-porovná postavení občana ve vybraných demokratických a
totalitních státech
-analyzuje průběh a důsledky hospodářských a politických
krizí ve vybraných demokratických státech
-rozliší základní znaky dobových uměleckých stylů
-porozumí souvislosti mezi politickým uspořádáním světa po
první světové válce a nastolením totalitních režimů
v konkrétních státech
-uvede do souvislosti růst moci totalitních režimů a vznik
lokálních válečných konfliktů ve 30. letech
-objasní postoj totalitních režimů k lidským právům
-charakterizuje jednotlivé totalitní systémy , příčiny jejich
nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a
důsledky jejich existence pro svět
-zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její
vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
-zapamatuje si významné historické mezníky vývoje
Československa v letech 1918- 1945
-zhodnotí vývoj v Československu ve 20.a 30. letech
-porovná vývoj v Československu s vývojem v Evropě
-popíše politický systém Československa
-vyhledá významné průmyslové oblasti První republiky
-zapamatuje si vývoj hospodářských a politických vazeb
Československa s evropskými státy
-porovná práva národnostních menšin v Československu a
okolních státech
-porozumí dynamice vývoje československo-německých
vztahů
-popíše vývoj kultury, vědy a umění
-objasní vliv významných osobností z oblasti kultury na vývoj
Československa do roku 1945
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DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
-rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého
holocaust
nacionalismu
domácí a světový odboj
-na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv
-popíše průběh 2.světové války
STUDENÁ VÁLKA
rozdělení světa do vojenských bloků
reprezentovaných supervelmocemi

ČESKOSLOVENSKO OD ÚNOROVÉHO
PŘEVRATU DO ROKU 1989.
Sametová revoluce- pád komunistického
režimu

ROZPAD KOLONIÁLNÍHO SYSTÉMU
mimoevropský svět

PROBLÉMY SOUČASTNOSTI

-porozumí pojmu,,studená válka“, vysvětlí tento pojem
- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede
příklady střetávání obou bloků
-charakterizuje příčiny a důsledky začlenění Československa
do sovětského bloku
-doloží na příkladech vojenské střetávání supervelmocí
v období studené války
-vysvětlí příčiny krizových projevů v zemích východního bloku
-specifikuje příčiny, které vedly v roce 1989 k revolucím
v zemích východního bloku
-vyhledá příčiny nastolení totalitních systémů v politických a
ekonomických souvislostech
-rozpozná znaky totalitní společnosti
-jmenuje zlomové události let 1945-1948 v Československu
-popíše na příkladech období totality u nás
-posoudí závislost ČSR na SSSR a vyhledá důsledky této
závislosti
-zdokumentuje na příkladech situaci v Československu v roce
1968
-sestaví přehled hlavních událostí a doloží důsledky těchto
událostí
-popíše důležité mezníky procesu evropské integrace
-srovná ekonomický vývoj a politický systém vybraných států
východního a západního bloku v období studené války
-popíše události 17. 11. 1989 , zhodnotí jejich vliv na další
vývoj naší země
-porozumí procesu dekolonializace
-s pomocí mapy uvede změny související s rozpadem
koloniálního systému po světových válkách
-posoudí postavení rozvojových zemí
-vyhledá odlišnosti rozvojových zemí od ekonomicky
vyspělých
-prokáže na příkladech propojenost jejich problémů
s okolním světem
- vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce
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-objasní příčiny vzniku a cíle světového terorizmu, uvede
věda, technika a vzdělání jako faktory
možnosti předcházení hrozbám terorismu
vývoje
-zhodnotí vliv globalizace na a život ve vybraných oblastech
světa
-porozumí významu začlenění České republiky do
integračního procesu a důležitosti zachování národních tradic
v evropském kontextu
-prokáže základní orientaci v problémech současného světa
-popíše globální problémy lidstva
-vyhledá příčiny jejich vzniku
-propojuje poznatky z jiných předmětů
- navrhne možné způsoby řešení
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5.5.2.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v dobíhajícím programu dle RVP ZV – LMP

Předmět: Dějepis
Ročník: 9.
Učivo
NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY
I.sv.válka

Vznik Československa
T.G.M.

Hospodářská krize,
fašismus, nacismus

II.sv.válka

1948
Totalita
1968

Sametová revoluce
Vývoj po 1989

Výstupy
vysvětlí příčiny 1. světové války
zná vojenské bloky, které válčili v 1. sv. válce
seznámí se se zbraněmi a charakterem 1. sv. války
popíše události v Rusku
vypráví o legiích a zhodnotí jejich význam pro vznik československého státu
zná politickou a sociální situaci na konci 1. sv. války
vysvětlí vznik samostatného Československého státu
zná osobnost T.G. Masaryka
popíše život společenských vrstev a životní úroveň v první republice
zná politické strany v 30. letech 20. st.
objasní příčiny nespokojenosti dělníků a jejich řešení
uvede příčiny a důsledky hospodářské krize
vysvětlí pojem fašismus a nacismus a uvede jejich znaky
zná osobnost Dr. Edvarda Beneše
vysvětlí důsledky Mnichovské konference pro Československo
vysvětlí pojem Protektorát Čechy a Morava
uvede politické zřízení na Slovensku
zná pojmy koncentrační tábor, totalitní nasazení a holocaust
popíše vývoj válečných operací, uvede základní časové
mezníky,místa nejvýznamnějších válečných operací
orientuje se v domácím a zahraničním odboji, popisuje jeho činnost, uvádí
konkrétní příklady
vypráví o osvobození republiky
vyjmenuje změny, které nastaly v obnoveném Československu v důsledku
války
popisuje průběh vnitropolitického zápasu, který končí únorovými
událostmi v roce 1948
vysvětlí pojem totalitní režim
srovná období stalinismu s životem v Československu
vysvětlí události roku 1968 a okupaci Sovětskou armádou
popíše období normalizace
seznámí se s pojmem studená válka
zhodnotí význam Gorbačovovy politiky
zná význam disidentského hnutí
vysvětlí pojem sametová revoluce
chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší zemi a
orientuje se v nových společenských poměrech v Evropě
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Evropa, organizace v
popíše události vzniku České republiky, vysvětlí pojem EU a vztah České
Evropě
republiky k ní – EGS – Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace,
klíčové mezníky evropské historie
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5.5.3 Občanská výchova

5.5.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova
Předmět Občanská výchova vybavuje žáka základními znalostmi a potřebnými dovednostmi
pro jeho aktivní napojení do života v demokratické společnosti. Tato vzdělávací oblast
přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných
rizikových situacích i při mimořádných událostech. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a
širších společenstvích, s hospodářským životem, a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí.
Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády, a
ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.
Vede žáky k mravně odpovědnému jednání, formuje vědomí odpovědnosti za vlastní život a
další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských
vztahů a životního prostředí. Otvírá cestu k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních
hodnot. V průběhu výuky je žákům nabídnut prostor k vyjádření svého názoru, k otevřenému
dialogu k diskusi.
5.5.3.2 Metody a formy práce
V rámci výuky probíhají různé besedy, přednášky, exkurze či výstavy. Žáci pracují dle svých
schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují
s dopomocí asistenta.
5.5.3.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Výchovné a vzdělávací postupy a činnosti, pomocí kterých se žák seznamuje, procvičuje a
osvojuje si konkrétní učivo v předmětu Občanská výchova utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí:
Kompetence k učení
o žák vyhledává a třídí informace a na základů jejich pochopení, propojení a
systemizace je efektivně využívá v procesu učení a v praktickém životě propojuje je
do širších celků a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a
kulturní jevy
Kompetence k řešení problémů
o žák vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné i odlišné
znaky
o žák samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
o žák kriticky myslí a je schopen svá rozhodnutí obhájit
Kompetence komunikativní
o žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a vyjadřuje se výstižně a kultivovaně písemně
i ústně
o žák využívá moderních technologií pro účinnou komunikaci s okolním světem
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Kompetence sociální a personální
o žák účinně spolupracuje s druhými (skupina, dvojice, tým)
o žák je empatický
o žák přispívá k diskusi
Kompetence občanské
o žák respektuje přesvědčení druhých lidí
o žák chrání naše kulturní i historické tradice
o žák aktivně se zapojuje do kulturního dění
Kompetence pracovní
o žák dodržuje vymezená pravidla
5.5.3.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Občanská výchova
Předmět: Občanská výchova
Ročník: 6.
Učivo
ROK V JEHO PROMĚNÁCH A
SLAVNOSTECH
kalendáře, letopočty,
svátky, přísloví

DOMOV
pojem domov,
prostředí, bydliště a
jeho okolí

RODINA
postavení
jedince v rodině, role
členů, funkce a vývoj,
vztahy a rodinné
problémy, náhradní
rodinná péče
Hospodaření rodiny

Výstupy
umí se orientovat v kalendáři, zná letopočty
umí vysvětlit původ a způsoby dodržování svátků
uvádí příklady pořekadel, rčení a přísloví
dokáže vysvětlit pojmy domov, rodina, obec, region, vlast – zná
státní symboly

vysvětlí význam harmonických vztahů v rodině – MUV – 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
rozpozná příčiny rodinných problémů a dokáže nalézt vhodné
způsoby řešení
dokáže popsat rodinné výdaje a rozhodne, jak vhodně naložit s
uspořenými penězi
vysvětlí význam spolupráce – MUV – Lidské vztahy - 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
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ČINNOST LIDÍ
sám spolupracuje ve skupině, má zodpovědnost za společnou
spolupráce, výhody
práci – VDO – Občanská společnost a škola - demokratická
atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby uplatňování
demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy
PRÁCE, ZAMĚSTNÁNÍ, POVOLÁNÍ
druhy
pracovních činností, odpovědnost
za práci
Volba povolání
Problémy nezaměstnanosti

VOLNÝ ČAS

umí vysvětlit pojem nezaměstnanost a uvede hlavní problémy,
které mohou v rodině nastat
popíše, jak si v případě nezaměstnanosti poradit
vyloží souvislosti mezi pracovními činnostmi a předpoklady
nutnými pro jejich výkon

rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby využívání volného času
orientuje se v nabídce aktivit volného času a dokáže připravit
program pro volný čas pro sebe i jiné
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Předmět: Občanská výchova
Ročník: 7.
Učivo
VLAST
státní symboly, svátky,
hlavní město

NAŠE OBEC, náš region,
naše vlast, zajímavá a
památná místa,
ochrana kulturních
památek a přírodních
objektů

HOSPODAŘENÍ s penězi,
rozpočet, majetek,
vlastnictví

PODOBY A PROJEVY KULTURY,
hodnoty a
tradice, kulturní
instituce

MASOVÁ KULTURA,
prostředky masové
komunikace, vliv
masmédií na život
člověka

Výstupy
určí památná místa, významná díla z oblasti kultury a uvede
příklady typických zvyků a tradic
na příkladech vyloží pojem vlastenectví a nacionalismus
vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem
v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
popíše situaci, kdy je třeba bránit stát – VDO – Občan, občanská
společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti
vysvětlí význam státních symbolů a uvede příklady příležitostí,
při kterých se používají
uvede příklady památných míst obce a regionu
vysvětlí, k jakým událostem nebo osobnostem se váží – VDO –
Formy participace občanů v politickém životě – obec jako
základní jednotka samosprávy státu
chová se s respektem ke kulturním památkám a přírodnímu
bohatství
dokáže vysvětlit, jak vhodně nakládat s penězi
popíše, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do kterých
oblastí směřují výdaje státu
rozliší a porovná různé druhy vlastnictví
sestaví rozpočet domácnosti, chápe pojmy úspory, investice,
úvěry, splátkový prodej, leasing
orientuje se v základních právech spotřebitele
zdůvodní nebezpečí vandalského chování k majetku a navrhne
způsoby řešení
rozpoznává různé podoby a projevy kultury
respektuje odlišné projevy kultury a kulturní zvláštnosti a
projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly
vysvětlí přínos kulturních institucí a orientuje se v jejich nabídce
charakterizuje prostředky masové komunikace
posoudí vliv masmédií na utváření masové kultury, na veřejné
mínění
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Předmět: Občanská výchova
Ročník: 8.
Učivo
PRÁVNÍ ZNAKY STÁTU, ZNAKY, FORMY,
TYPY ATÁTŮ, STÁTNÍ OBČANSTVÍ

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Výstupy
na příkladech známých států rozliší republiku a monarchii,
demokracii a diktaturu
vysvětlí, jaké výhody má demokratický způsob řízení státu
pro každodenní život občana
charakterizuje a porovnává složky státní moci
vysvětlí jaké úkoly plní jejich instituce a orgány
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
uvede příklady korupčního jednání
uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě
obcí, krajů a států
objasní smysl voleb v demokratických státech – VDO –
Formy participace občanů v politickém životě – volební
systémy a demokratické volby a politika
vysvětlí, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat život občanů
charakterizuje hlavní formy voleb do zastupitelstev v ČR
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých
uvede příklady základních práv a svobod každého člověka a
dokumentů upravující lidská práva – VDO – Občan,
občanská společnost a stát – Listina základních práv a
svobod, občan jako odpovědný člen společnosti, principy
soužití s minoritami
uvede některá mezinárodní společenství (Rada Evropy,
NATO, OSN aj.) – EGS – Jsme Evropané – kořeny a zdroje
evropské civilizace, klíčové mezníky, evropská integrace,
mezinárodní organizace, posoudí jejich význam a popíše
výhody spolupráce mezi státy
popíše zajišťování obrany státu a účast v zahraničních
misích, uvede příklady zahraničních misí Armády ČR
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a
při řešení krizí nevojenského charakteru
na příkladech uvede povinnosti občana při obraně státu
orientuje se v základních druzích a postizích protiprávního
jednání včetně korupce
rozliší typy rozpočtů, orientuje se v rozpočtu státu a chápe
význam daní
vysvětlí funkce bank a jejich služeb, chápe pojmy aktivní a
pasivní operace, úročení, pojištění
orientuje se v produktech finančního trhu pro investování a
pro získávání prostředků
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na příkladech ukáže využití hotovostního a bezhotovostního
platebního styku
objasní vliv nabídky a poptávky, na příkladu ukáže tvorbu
ceny, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
na příkladech vysvětlí principy fungování trhu

Předmět: Občanská výchova
Ročník: 9.
Učivo
LIDSKÁ SETKÁNÍ, PODOBNOSTI A
ODLIŠNOSTI LIDÍ PŘIROZENÉ SOCIÁLNÍ
ROZDÍLY MEZI LIDMI,
PROBLÉMY LIDSKÉ
NESNÁŠENLIVOSTI

Výstupy
respektuje odlišné zájmy a názory, je tolerantní
k menšinám
rozpozná jevy masové nesnášenlivosti a vysvětlí důsledky,
ke kterým může vést
uvede situace, kdy mohou vzniknout vzájemné neshody a
konflikty

VZTAHY MEZI LIDMI,
OSOBNÍ A NEOSOBNÍ
MEZILIDSKÁ
KOMUNIKACE A JEJÍ
PROJEVY
LIDSKÁ SOLIDARITA,
POMOC ČLOVĚKU
V NOUZI,
ČLOVĚK JAKO
OSOBNOST, CHARAKTER,
CHARAKTEROVÉ
VLASTNOSTI, SVĚDOMÍ
VŮLE, VOLNÍ JEDNÁNÍ

uvědomí si význam přátelství, dokáže ho přijímat i sám
poskytnout
uplatňuje vhodné způsoby řešení neshod
rozpoznává různé druhy komunikace
navrhuje způsoby pomoci lidem v nouzi
vysvětlí význam lidské solidarity v situacích ohrožení –
MUV – Princip sociálního smíru a solidarity
pochopí význam pojmu osobnost, kladné a záporné
vlastnosti člověka
seznámí se s pojmy: charakter, svědomí a egocentrismus,
altruismus, egoismus

CITY A EMOCE,
VOLNÍ JEDNÁNÍ

uvědomí si význam vůle a dokáže posilovat volní jednání
uvědomí si existenci sociálních rolí
učí se volit životní cíle a realizovat je
zamýšlí se nad smyslem lidského života

SOCIÁLNÍ POZICE A
ROLE
ŽIVOTNÍ CÍLE,
ASPIRACE, PLÁNOVÁNÍ ŽIVOTA
SOLIDARIT A
ODPOVĚDNOST
ŽIVOTNÍ NÁZOR, VÍRA,
NÁBOŽENSTVÍ, SEKTY,
SVOBODA A TOLERANCE,

uvědomí si význam vůle a dokáže posilovat volní jednání
uvědomí si existenci sociálních rolí
učí se volit životní cíle a realizovat je

uvědomí si význam životního názoru, víry, náboženství¨
seznámí se světovými náboženstvími, tolerancí, svobodou
– MUV – Princip sociálního smíru a solidarity
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ZÁVISLOST A
SAMOSTATNOST
PŘÍKLADY
GLOBÁLNÍCH
PROBLÉMŮ, PŘÍČINY,
DŮSLEDKY
GLOBALIZACE,
PROJEVY, KLADY,
ZÁPORY
MEZINÁRODNÍ VZTAHY,
INTEGRAČNÍ PROCES
V EVROPĚ
MEZINÁRODNÍ
ORGANIZACE,
SPOLUPRÁCE

uvede příklady globálních problémů lidstva a projevy
globalizace
uvede významné globální problémy včetně válek a
terorismu, možnosti jejich řešení
uvede výhody, které vyplývají z členství EU
uvede příklady činnosti mezinárodních organizací
(OSN,WHO,UNICEF…)
posoudí význam ekonomické, politické a bezpečnostní
spolupráce mezi státy
diskutuje o příčinách, důsledcích a řešení korupčního
jednání v konkrétních situacích
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5.5.3.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v dobíhajícím programu dle RVP ZV – LMP
(Výchova k občanství)

Předmět: Výchova k občanství
Ročník: 9.
Učivo
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

STÁT A PRÁVO

PÉČE O OBČANA

Výstupy
zná pojem morálka a její význam
zná mravní hodnoty člověka
rozumí pojmu charakter člověka a vyjmenuje záporné a kladné vlastnosti
uvede příklady pozitivních hodnot a smyslu života
respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití
uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních
situacích – MUV – Lidské vztahy – uplatňování principů slušného chování
(základní morální normy)
rozliší projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských
norem
rozpozná netolerantní projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj
k proti intoleranci
dokáže v případě potřeby přiměřeně pomoci lidem v nouzi
toleruje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy společnosti, popř.
minoritních skupin – MUV – Kulturní diference – respektování zvláštností
různých etnik
je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie – MUV – Princip
sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění každého jedinceza
odstranění diskriminace a předsudků
kriticky přistupuje k projevům vandalismu
má úctu k člověku o k ochraně života
zná některé typy náboženství
chápe svobodu víry a náboženského vyznání
uvědomuje si nebezpečí náboženských sekt
vysvětlí podstatu ústavy ČR jako základu demokracie – VDO – Principy
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – význam ústavy
jako základního zákona země
má základní znalosti o podstatě a fungování demokratické společnosti
zná a definuje základní lidská práva a povinnosti
zná význam ochrany lidských práv a svobod
rozpozná protiprávní jednání a uvědomuje si jeho rizika
zvládá běžnou komunikaci s úřady
zná význam kultury v životě člověka
zná význam sportu pro zdravý rozvoj člověka
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zná zájmové a sportovní organizace
rozvíjí tvořivost a aktivní a pasivní zábavu
zná vztah člověka k přírodě
uvědomuje si důležitost ochran životního prostředí
zná některé ekologické iniciativy a některá ekol. hnutí
zná důležitost ochrany přírodních památek
chápe význam zdravého způsobu života
uvědomuje si nebezpečí drog
posoudí sociální i zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových a
dopingových látek, hazardních her
vyjmenuje některé druhy drog
ví, kdo poskytuje služby odborné pomoci
má osvojené nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za
mimořádných událostí
vyřizuje své osobní záležitosti, v případě potřeby požádá vhodným
způsobem o radu
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
uvede příklady nebezpečí mezinárodního terorismu
uvede některé mezinárodní organizace, k nimž má ČR vztah
ví o výhodách spolupráce mezi státy
je seznámen s právy občanů v ČR v rámci EU a způsobech jejich
uplatňování – EGS – Jsme Evropané – čtyři svobody, mezinárodní
organizace, evropská integrace
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5.6 Člověk a příroda
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož
součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je
založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i
člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů
člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného
myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis
a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji
porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost
přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.
Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují
i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a
spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě
pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich
závěry.
Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si
otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované
jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí
přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
5.6.1.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod
poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
o potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají
vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky
formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
o způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních
faktech více nezávislými způsoby
o posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro
potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
o zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke
svému zdraví i zdraví ostatních lidí
o porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního
prostředí
o uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v
praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak
slunečního záření, větru, vody a biomasy
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utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně
či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

5.6.2 Fyzika
5.6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika
Předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět Fyzika je vyučován
jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku. 6., 8. a 9. ročník 1 hodina týdně, v 7. ročníku 2
hodiny týdně.
Cílem vzdělávání předmětu fyziky je systematické poznávání fyzikálních jevů a procesů v
přírodě, osvojování prvků základních metod práce používaných při poznávání fyzikálních
procesů. U žáků je kladen důraz na rozvoj logického uvažování a myšlení.
Ve vyšších ročnících žáci s využitím osvojených poznatků provádějí jednoduché pokusy. V
průběhu provádění měření, pozorování a realizaci pokusů se všichni zúčastnění musí řídit
základními pravidly bezpečnosti práce.
5.6.2.2 Metody a formy práce
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
Snažíme se o maximální názornost, propojení s praktickým životem a s ostatními
vyučovacími předměty.
5.6.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Kompetence k učení
o žák vyhledává, třídí a propojuje informace
o žák používá odbornou terminologii
o žák samostatně měří, experimentuje a porovnává získané informace
o žák nalézá souvislosti mezi získanými daty
o vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
o vedeme žáky k používání odborné terminologie
o vedeme žáky k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných
informací
o vedeme žáky k nalézání souvislostí mezi získanými daty.
Kompetence k řešení problémů
o žák se na zadaných úkolech učí využívat základní postupy badatelské práce, nalezení
problémů, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení
o žák vyhodnocuje získaná data
o zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské
práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení,
vyhodnocení získaných dat
Kompetence komunikativní
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žák při práci ve skupině vyjadřuje a obhajuje svůj názor a postup
žák formuluje své myšlenky v písemné i mluvené formě
žák komunikuje na příslušné úrovni se spolužáky i učiteli
práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů
druhých, na diskusi
o vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě.
Kompetence sociální a personální
o žák při skupinovém a inkluzívním vyučování spolupracuje na řešení problémů
o žák si posiluje na zadaných úkolech sebedůvěru a pocit zodpovědnosti
o žáci jsou vedeni ke spolupráci, ochotě a kompromisu
o využíváme skupinového a inklusivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení
problémů
o navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
o vedeme žáky k ochotě pomoci
Kompetence občanské
o žák je veden k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity
jednotlivých energetických zdrojů
o žák je veden k upřednostňování obnovitelných zdrojů energie ve svém budoucím
životě
o žák poznává problémy vědeckých objevů a jejich možnosti využití při zneužití
o vedeme žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity
jednotlivých energetických zdrojů
o podněcujeme žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě
(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)
Kompetence pracovní
o vedeme žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními
přístroji a zařízeními
5.6.2.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Fyzika
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Předmět: Fyzika
Ročník: 6.
Učivo
STAVBA LÁTEK

-

-

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
LÁTEK

MAGNETICKÉ VLASTNOSTI
LÁTEK

-

-

MĚŘENÍ DÉLKY PEVNÉHO
TĚLESA

-

-

MĚŘENÍ OBJEMU TĚLESA

-

MĚŘENÍ HMOTNOSTI
TĚLESA
HUSTOTA

-

Výstupy
vysvětlí pojem těleso, rozliší jej od látky, popíše tvar a vlastnosti
tělesa
osvojí si charakteristiky pevných, kapalných a plynných látek i těles
pomocí jejich vlastností: tekutost, tvárnost, volný povrch,
rozpínavost, stlačitelnost
dokáže popsat vzájemné působení těles a některé jeho projevy
zná pojem síla, pozná a popíše účinky gravitační síly a jejího pole
chápe, že věci kolem nás jsou sice velmi rozmanité, ale všechny se
skládají z atomů a molekul
dokáže vysvětlit, že částice jsou v neustálém neuspořádaném
pohybu, popíše Brownův pohyb a dokáže vymyslet a popsat pokus
na difúzi i kde se s ním může setkat v běžném životě, na základě
těchto poznatků vysvětlí některé vlastnosti pevných, kapalných i
plynných látek
popíše model atomu, pojmenuje jeho části i částice v nich
vysvětlí, jak na sebe jednotlivé částice silově působí.
chápe pojem elektrická síla i elektrické pole
popíše elektrování těles při vzájemném dotyku a na jednoduchých
pokusech ukáže vzájemné působení zelektrovaných těles
přitažlivými a odpudivými silami
vysvětlí rozdíl mezi ním a neutrálním atomem.
vyjmenuje části magnetu – oba póly – severní a jižní, i netečné
pásmo, popíše jejich vlastnosti
na jednoduchých pokusech vysvětlí pojem magnetické pole i
vzájemné působení dvou shodných pólů magnetů i dvou
neshodných pólů, i magnetů na tělesa z feromagnetických látek
Vysvětlí rozdíl mezi magnetickým a zeměpisným pólem
popíše kompas a buzolu, vysvětlí jejich použití
vysvětlí pojem fyzikální veličina, dokáže porovnat velikosti
fyzikálních veličin stejného druhu, vyjmenuje značky i jednotky
používaných fyzikálních veličin
osvojí si jednotku délky, seznámí se i s její historií, s jejími násobky a
díly
vyjmenuje některá délková měřidla a umí je použít k měření délky
těles
vypočítá průměrnou hodnotu naměřených délek
osvojí si základní jednotku objemu, její díly i násobky a to i se
vztahem k jednotce litr, hektolitr, mililitr
měří objem kapalných i pevných těles pomocí odměrného válce,
určí přesnost měření
správně používá pojem hmotnost
popíše rovnoramenné váhy
zná jednotky hmotnosti a převádí je mezi sebou
používá vztah pro výpočet hustoty, vysvětlí hustotu látek na
příkladech pomocí matematicko-fyzikálních tabulek.
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- pomocí vztahu vypočítá jednoduché příklady na výpočet hustoty
tělesa a jeho hmotnosti
MĚŘENÍ ČASU
- zná jednotky pro měření času a umí je převádět mezi sebou
- zná základní druhy hodin, aktivně umí určit čas, zná hodiny
MĚŘENÍ TEPLOTY
- popíše teploměr, zná jednotku i značku teploty
- orientuje se v druzích teploměrů i jejich použití, vysvětlí zásady
měření teploty
ELEKTRICKÝ PROUD
- nakreslí schematické značky jednotlivých součástek el. obvodu,
nakreslí schéma jednoduchého el. obvodu, umí ho i sestavit
- používá pojmy el. proud, el. napětí, rozděluje látky na vodiče a
nevodiče el. proudu
- umí vysvětlit, proč některé látky vedou a jiné nevedou el. proud.
- vyjmenuje jednotky a značky el. napětí a proudu
MAGNETICKÉ POLE
- je seznámen s pojmem magnetické pole v okolí vodiče s el.
proudem
ELEKTRICKÉHO PROUDU
ROZVĚTVENÝ ELEKTRICKÝ
OBVOD
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
BEZPEČNOSTI

-

rozlišuje pojmy rozvětvený a nerozvětvený el. obvod.

-

zná základní pravidla pro používání el. spotřebičů a pro práci s el.
proudem
zná výstražnou značku pro nebezpečí el. proudu a ví jak se má v její
blízkosti chovat

-
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Předmět: Fyzika
Ročník: 7.
Učivo
FYZIKÍLNÍ VELIČINY SÍLA
druhy sil, třecí síla

SKLÁDÁNÍ SIL
výslednice sil
Newtonovy
pohybové zákony
TĚŽISTĚ TĚLESA
otáčivé účinky síly, páka,
pevná kladka
POHYB A KLID TĚLESA
DRÁHA ČAS, RYCHLOST
ROVNOMĚRNÉHO
POHYBU
TLAK A TLAKOVÁ SÍLA

PASCALŮV ZÁKON
HYDROSTATICKÝ TLAK
VZTLAKOVÁ SÍLA
vznášení se a potápěn
těles v kapalině,
ARCHIMEDŮV ZÁKON
ATMOSFERICKÝ TLAK
tlak plynu v uzavřené
nádobě

-

-

Výstupy
fyzikální veličiny vyjádří v různých jednotkách
rozeznává jednotlivé druhy sil
užívá poznatku, že třecí síla závisí na druhu materiálu a drsnosti
třecích ploch
navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecích sil
určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil stejných
a opačných směrů
využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání změn
pohybu tělesa při působení sil
určí pokusy těžiště tělesa
využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce a
pevné kladce pro vysvětlení praktických situací
rozhodne, zda je těleso v klidu či pohybu vzhledem k jinému tělesu
pochopí relativnost klidu a pohybu
změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas
určí průměrnou rychlost z dráhy a času
užívá s porozuměním vztah v=s/t
znázorní grafem závislost dráhy na čase
v jednoduchých případech určí velikost a směr tlakové síly
užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, tlakovou silou a obsahem
plochy, na níž síla působí
užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických zařízení
vysvětlí vznik hydrostatického tlaku
s porozuměním užívá vztah k výpočtu hydrostatického tlaku
objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr v konkrétní
situaci
určí velikost vztlakové síly pomocí výpočtu
porovnáním vztlakové a gravitační síly dokáže předpovědět, zda se
těleso potápí, plave, vznáší se v kapalině

vysvětlí vznik atmosférického tlaku, určí tlak plynu v uzavřené
nádobě
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Předmět: Fyzika
Ročník: 8.
Učivo
MECHANICKÉ PRÁCE A
VÝKON
POLOHOVÁ A POHYBOVÁ
ENERGIE

-

-

VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

-

ZMĚNY SKUPENSTVÍ

-

ELEKTRICKÝ OBVOD

-

OHMŮV ZÁKON

-

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO
PROUDU V KOVECH
PRAVIDLA BEZPEČNÉ
PRÁCE- ZKRAT, POJISTKA

-

Výstupy
rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže určit, kdy těleso
ve fyzice koná práci, používá vztah W= F.s a P= W/t při řešení
problémů a úloh
z vykonané práce určí v jednoduchých případech změnu polohové a
pohybové energie
je schopen porovnat pohybové energie těles na základě jejich
rychlosti a hmotnosti
vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty
rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé formy tepelné
výměny
určí množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, pokud zná
měrnou tepelnou kapacitu a změnu polohy tělesa
rozpozná jednotlivé skupenství přeměny a bude schopen uvést
prakticky příklad (tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace,
sublimace a desublimace)
určí skupenské teplo tání některých látek
objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě – EVO – Lidské
aktivity a problémy životního prostředí – ochrana přírody
pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem elektrický
proud
objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné a pohybové)
správně sestaví i jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod podle
schématu
odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a určí
výsledné el. napětí, proud a odpor spotřebičů
používá s porozuměním Ohmův zákon
pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou a teplotou
vodiče, zmenšuje se se zvětšujícím se obsahem jeho průřezu a
souvisí s materiálem, ze kterého je vodič vyroben
uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
z běžného života a z přírody
dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými
zařízeními, objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti
ochrany před zkratem
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Předmět: Fyzika
Ročník: 9.
Učivo
AKUSTIKA
zvuk, zdroj zvuku,
šíření, odraz zvuku,
ozvěna

-

TÓN, VÝŠKA TÓNU,
KMITOČET TÓNU,
HLASITOST ZVUKU

-

OPTIKA
světlo, zdroj světla
přímočaré šíření
světla
rychlost světla
odraz světelného
paprsku, zrcadla

-

LOM SVĚTLA NA
OPTICKÉM ROZHRANÍ
OPTICKÉ ČOČKY,
ROZKLAD SVĚTLA

-

ELEKTROMAGNETICKÉ
JEVY
elektromagnetická
indukce
střídavý proud
transformátor,
výroba a přenos
elektrické energie
VESMÍR A SLUNEČNÍ
SOUSTAVA

-

-

-

-

-

Výstupy
určí zdroj zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou
látkové prostředí
chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a
dovede objasnit vznik ozvěny
využívá poznatek, že rychlost zvuku závisí na prostředí, kterým se
zvuk šíří
zjistí, že výška tónu je tím vyšší, čím větší je jeho kmitočet
rozumí pojmu hlasitost zvuku a má představu, jak hlasité jsou různé
zdroje zvuku v jeho okolí
určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně hlasitého zvuku
na člověka
rozpozná zdroje světla ve svém okolí
rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které světlo pouze odráží
využívá poznatku, že světlo se šíří přímočaře, objasní vznik stínu
vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro různá optická
prostředí
využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou optických prostředí
k nalezení obrazu v rovinném zrcadle
určí rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem, uvede příklady jejich
využití v praxi
rozhodne na základě znalostí o rychlostech světla ve dvou
prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici nebo od ní
rozliší spojku a rozptylku
porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost
pomocí pokusu objasní rozklad bílého světla optickým hranolem
rozliší stejnosměrný proud od střídavého
ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného proudu v cívce
a objasní vznik střídavého proudu
popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu energie
popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě elektrické energie
v elektrárnách na životní prostředí – EVO – Základní podmínky
života – energie, přírodní zdroje

popíše sluneční soustavu, pohyb vesmírných těles
odliší planetu a hvězd
zná jednotlivé planety sluneční soustavy
objasní přírodní cykly (den/noc/ roční období)
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5.6.2.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v dobíhajícím programu dle RVP ZV – LMP
Předmět: Fyzika
Ročník: 9.
Učivo
ÚVOD
ENERGIE

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ
DĚJE

VESMÍR

Výstupy
opakování poznatků z 8. ročníku
zná přenos elektrické energie z elektrárny ke spotřebiči
rozumí pojmům: vysoké napěti, transformátor, zkrat, jistič,
pojistka, nulový a fázový vodič
pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetický
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
rozezná teplo přijaté či odevzdané tělesem
sestaví podle schématu elektrický obvod
rozliší stejnosměrný proud od střídavého a s pomocí změří
elektrický proud a napětí
rozumí pojmům: magnet, magnetické pole, magnetická síla, póly
magnetu, elektromagnet
zná druhy magnetů a jejich praktické využití
zná využití elektromagnetu
rozpozná, zda těleso je, či není zdrojem světla
zná způsob šíření světla v prostředí a rychlost světla ve vakuu a v
různých prostředích
zná různé druhy a využití zrcadel
rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich využití
zná Slunce a Měsíc jako zdroje světla
zná planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci
má základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím
postavení ve vesmíru
objasní pohyb planety Země kolem slunce a pohyb Měsíce kolem
Země
zná jednotlivé fáze Měsíce
rozliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
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5.6.3 Chemie
5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie
Vzdělávání v předmětu chemie:
o směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor
o vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí,
chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů
o učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a
zdůvodňovat chemické jevy
o učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
o učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s
chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými
chemickými látkami a přípravky
5.6.3.2 Metody a formy práce
Žáci pracují dle svých individuálních schopností, s případnou dopomocí asistenta pedagoga.
Snažíme se o praktické využití získaných poznatků a maximální názornost.
5.6.3.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Kompetence k učení
o vedeme žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických
vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich
popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení
o vedeme žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
o dáváme žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě
pozorování a pokusů
Kompetence k řešení problémů
o předkládáme problémové situace související s učivem chemie
o dáváme žákům možnost volit různé způsoby řešení
o dáváme možnost obhajovat svá rozhodnutí
o vedeme žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
o vedeme žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k
vysvětlování jejich chemické podstaty
o klademe důraz na aplikaci poznatků v praxi
Kompetence komunikativní
o vedeme žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek
o podněcujeme žáky k argumentaci
o zadáváme takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat
Kompetence sociální a personální
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o zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
o podněcujeme žáky ke smysluplné diskusi
o vytváříme situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných
Kompetence občanské
o společně s žáky respektujeme pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a
laboratorní řád
o vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
o předkládáme situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a
environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí
o vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a
poskytnout první pomoc)
Kompetence pracovní
o vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
o vyžadujeme dodržování vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého
zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí
o zadáváme úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi
5.6.3.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Chemie
Předmět: Chemie
Ročník: 8.
CHEMIE JAKO PŘÍRODNÍ
VĚDA
BEZPEČNOST PRÁCE

VLASTNOSTI
LÁTEK

SMĚSI

zhodnotí význam chemie pro člověka
dokáže vysvětlit, co chemie zkoumá a jaké metody používá
posoudí vztah mezi chemickým výzkumem a výrobou
zná zásady bezpečné práce s chemickými látkami v laboratoři i v běžném
životě
dovede poskytnout první pomoc při poleptání kyselinou nebo hydroxidem
objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek
zná telefonní čísla záchranných složek
umí přivolat pomoc
uvede příklady nebezpečných běžně dostupných látek, seznámí se ze
způsobem označení těchto látek
rozlišuje vlastnosti látek pozorováním (barva, lesk, zápach, skupenství) a
pokusem - teplota tání, varu, hustota, rozpustnost, hořlavost, el. a tepelná
vodivost
rozpozná chemické a fyzikální přeměny látek při pokusech i u běžně známých
dějů
rozliší směsi a chemické látky
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pojmenuje druhy směsí
vysvětlí pojmy, rozpustnost, koncentrovaný, zředěný, nasycený, nenasycený
zná vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na rychlost rozpouštění
vypočítá hmotnostní zlomek složek směsí
připraví roztok daného složení
ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK
zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování složek směsí
SMĚSÍ
umí provést filtraci
umí zvolit vhodný postup k oddělování složek směsí
VODA
vyjmenuje druhy a význam vod podle užití a znečištění
VZDUCH
EVO – Základní podmínky života - voda
zná hygienické požadavky na pitnou vodu
zná hlavní znečišťovatele pitné vody
vysvětlí význam vzduchu jako průmyslové suroviny
uvede hlavní znečišťovatele vzduchu
vysvětlí vznik a důsledek inverze, smogu a skleníkového efektu
EVO – Základní podmínky života - ovzduší
ATOM, MOLEKULA,
vysvětlí pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton, neutron, elektron,
IONTY
valenční elektron, valenční vrstva, protonové číslo, hmotnostní číslo
objasní vztahy mezi počty protonů, elektronů a neutronů v atomu
nakreslí schéma atomu
umí odvodit vznik kationtů a aniontů z atomu
vysvětlí rozdíl mezi atomem a molekulou
PERIODICKÁ
s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a naopak
SOUSTAVA PRVKŮ
zařadí prvek do skupiny a periody PSP
vyhledá prvek podle skupiny a periody PSP
zná znění a význam periodického zákona
vysvětlí pojmy kovy, nekovy, polokovy
CHEMICKÉ PRVKY
používá české názvy a značky vybraných prvků
uvede vlastnosti a použití vybraných kovů (alkalické, železo, hliník, měď,
zinek, stříbro, zlato, hořčík, rtuť)
uvede vlastnosti a použití významných nekovů (halogeny, síra, uhlík, fosfor)
CHEMICKÉ
vysvětlí rozdíl mezi prvkem a sloučeninou
SLOUČENINY
orientuje se v názvosloví jednoduchých sloučenin
CHEMICKÁ VAZBA
určí charakter chemické vazby podle elektronegativity
umí popsat vznik chemické vazby
OXIDY
umí vysvětlit pojem oxid
orientuje se v pravidlech názvosloví oxidů
umí vytvořit vzorec z názvu a naopak
KYSELOST A
orientuje se na stupnici pH
ZÁSADITOST ROZTOKŮ
zná rozmezí pH kyselin a zásad
vysvětlí pojem ph indikátor
objasní podstatu kyselých dešťů a jejich vliv na životní prostředí
KYSELINY
vysvětlí pojem kyselina
orientuje se v pravidlech názvosloví kyselin
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aplikuje zásady bezpečné práce s kyselinami
zná postup ředění kyselin
poskytne první pomoc při poleptání nebo požití
posoudí vliv na životní prostředí
HYDROXIDY
vysvětlí pojem hydroxid
orientuje se v pravidlech názvosloví hydroxidů
aplikuje zásady bezpečné práce s hydroxidy
umí poskytnout první pomoc při poleptání nebo požití
posoudí vliv na životní prostředí
NEUTRALIZACE
uvede příklady neutralizace v praxi
SOLI
vysvětlí pojem sůl
kyslíkaté a nekyslíkaté
orientuje se v pravidlech názvosloví solí
uvede vybrané metody přípravy solí
uvede příklady použití soli z praxe- hnojiva, stavební pojiva, modrá skalice,
vápenec
UHLOVODÍKY
vysvětlí pojem uhlovodíky
orientuje se v názvosloví vybraných uhlovodíků
objasní obecné vlastnosti, zdroje a využití vybraných uhlovodíků
DERIVÁTY
vysvětlí pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový zbytek
UHLOVODÍKŮ
zařadí derivát podle charakteristické skupiny
rozliší nejjednodušší deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a
použití
vysvětlí princip výroby destilátů
objasní důsledky působení metanolu a etanolu na člověka
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Předmět: Chemie
Ročník: 9.
CHEMICKÉ REAKCE

ZÁKON ZACHOVÁNÍ
HMOTNOSTI
REDOXNÍ REAKCE

SACHARIDY

TUKY

BÍLKOVINY
VITAMINY
FOTOSYNTÉZA

ENERGIE

CHEMIE V ŽIVOTĚ

rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí
uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí
odvodí na základě pozorování, co ovlivňuje průběh chemických dějů
pracuje se základními veličinami a vztahy při výpočtech
odvodí, jak probíhají chemické reakce
zjišťuje přeměny hmoty
uvede druhy reakcí
umí formulovat zákon zachování hmotnosti
dokáže vysvětlit jednoduchou rovnici
zná pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce
objasní princip výroby surového železa a oceli
vysvětlí princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí
vysvětlí princip galvanického článku a akumulátoru
uvede příklady užití elektrolýzy, akumulátoru a galvanického článku v praxi
orientuje se v rozdělení sacharidů
zhodnotí obecné vlastnosti mono a polysacharidů
zařadí glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob, glykogen, celulózu; zhodnotí jejich
výskyt, výrobu, význam
rozliší tuky podle původu, uvede příklady z praxe
rozliší tuky a oleje, uvede příklady z praxe
posoudí zdroje toků ve výživě a jejich význam v organismu
uvede zdroje bílkovin ve výživě a zhodnotí jejich význam
vysvětlí princip trávení bílkovin a princip jejich vzniku v organismu
uvede zdroje, vlastnosti a příklady vitaminů
vysvětlí význam vitaminů pro lidský organismus
orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových
produktech biochemického zpracování, především bílkovinách, tucích,
sacharidech
určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu
vysvětlí rozdíl mezi exotermickou a endotermickou reakcí
orientuje se v třídění paliv podle skupenství, výhřevnosti a zná příklady
z praxe
objasní rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie
EVO – Vztah člověka k prostředí – aktuální ekologický problém
aplikuje pravidla bezpečnosti práce s hořlavinami
umí poskytnout první pomoc při popáleninách
uvede způsoby hašení požáru, typy a užití hasicích přístrojů
zhodnotí vliv produktů spalování na životní prostředí
zhodnotí význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní produkty zpracování ropy
a uhlí
uvede významné chemické závody v ČR
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posoudí vliv chemického průmyslu v ČR na životní prostředí
aplikuje pravidla bezpečné práce s chemickými látkami běžně užívanými
v domácnosti
vysvětlí pojmy detergenty, léčiva, analgetika, antipyretika, drogy, doping,
insekticidy, pesticidy, karcinogeny
uvede příklady návykových látek, jejich rozdělení a nebezpečí zneužívání
zhodnotí význam hnojiv, rozdělí je podle původu, složení, využití a posoudí
jejich vliv na životní prostředí
uvede praktické využití stavebních materiálů a pojiv
aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z
praxe

5.6.3.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Chemie dle
dobíhajícího programu RVP ZV – LMP

Předmět: Chemie
Ročník: 9.
Učivo
POZOROVÁNÍ, POKUS A
BEZPEČNOST PRÁCE

SMĚSI

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A
CHEMICKÉ PRVKY

CHEMICKÉ REAKCE
ANORGANICKÉ SLOUČENINY

Výstupy
rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
rozpozná přeměny skupenství látek
pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými
látkami
zná značení a užívání běžných chemikálií
zná bezpečnost práce s chemikáliemi
poskytne pomoc při zasažení pokožky chemikálií
umí reagovat na případný únik nebezpečných látek
pozná směsi a chemické látky
vyjmenuje druhy roztoků
zná a provádí pokus na oddělování složek směsi
je seznámen se základními druhy roztoků a jejich využitím v běžném
životě
rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití
uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu – EVO – Lidské aktivity a
problémy životního prostředí – průmysl a životní prostředí
zná nejobvyklejší chemické prvky a jejich značky
zná jednoduché chemické sloučeniny
rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti
pojemnuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických
reakcí
popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí
zná vliv těchto látek na životní prostředí
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orientuje se na stupnici PH
změří PH universálním indikátorovým papírkem
poskytne první pomoc při zasažení kyselinou nebo hydroxidem
ORGANICKÉ SLOUČENINY
zná základní druhy paliva jako zdrojů energie
zná příklady produktů průmyslového zpracování ropy
uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v potravě
z hlediska zásad správné výživy
seznamuje se s postupem výroby piva a řepného cukru
CHEMIE A SPOLEČNOST
ví o využívání prvotních a druhotných surovin (např. recyklace
surovin)
zná zásady bezpečnosti práce s chemickými látkami
zhodnotí využívání různých chemických látek v praxi vzhledem
k životnímu prostředí zdraví člověka – EVO – Lidské aktivity a
problémy životního prostředí – průmysl a životní prostředí
zná vlastnosti a využití plastůa syntetických vláken
zná první pomoc při popálení

5.6.4 Přírodopis
5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis
Předmět Přírodopis navazuje na učivo I. Stupně ZŠ Člověk a jeho svět. Vzdělávací předmět
Přírodopis se vyučuje jako samostatný předmět v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Je vyučován na II. stupni 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně.
Vzdělávání v předmětu Přírodopis:
o směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
o vede k pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých
soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské
činnosti a zásahů člověka do přírody, k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách
různých přírodních procesů, které mají vliv na ochranu zdraví, životů a ochranu
majetku
o poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
o umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny,
působí na sebe a ovlivňují se
o podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
o učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
o vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností,
závislosti člověka na přírodních zdrojích
o seznamuje žáka se stavbou živých organismů
5.6.4.2 Metody a formy práce
Součástí výuky přírodopisu jsou exkurze – zoologická zahrada, botanická zahrada, záchranná
stanice zvířat.
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Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
5.6.4.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
o k vyhledávání, třídění a propojování informací
o ke správnému používání odborné terminologie
o k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
o k nalézání souvislostí
Kompetence k řešení problémů
o učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
o učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a
vyhodnocují získaná fakta
Kompetence komunikativní
o práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů
druhých, na diskusi
o učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
o učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své
práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku
Kompetence sociální a personální
o využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
o učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
Kompetence občanské
o učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
o učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního
prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých
Kompetence pracovní
o učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s
mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami
o učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout
postup a časový rozvrh
5.6.4.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Přírodopis
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 6.
Učivo
VÝVOJ A VZNIK ŽIVOTA
vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a
jeho význam

-

Výstupy
vliv na vznik života
vlastními slovy popíše teorie vzniku života

-

vymezí základní projevy života, uvede jejich význam

-

dokáže roztřídit organismy do říší
orientuje se v základních ekologických pojmech
(ekosystém, potravní řetězec, populace,
společenstvo, biom)

třídění organismů
ekologie:
ekologické pojmy,
složky, potravní
řetězce
BUŇKA
nebuněčnost,
jednobuněčnost,
mnohobuněčnou
viry, bakterie
SINICE, HOUBY, LIŠEJNÍKY, ŘASY
stavba těla
zástupci
charakteristika vybraných druhů
vývoj
význam
PRVOCI, ŽAHAVCI
trepka velká
nezmar hnědý
mořští žahavci

-

rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí
uvede konkrétní příklad potravního řetězce a
vysvětlí důsledky oslabení jednoho článku řetězce

-

vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a
mnohobuněčným organismem, uvede příklady
vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová
soustava, organismu
rozezná virové a bakteriální nákazy a infekce

projevy života:
fotosyntéza,
dýchání, výživa,
růst, rozmnožování

-

popíše stavbu těla sinic, hub, lišejníků a řas
pozná hlavní zástupce těchto organismů
zhodnotí význam těchto organismů pro ekosystémy
pochopí princip symbiózy
zná rozšíření těchto organismů v přírodě a
podnebných pásmech

-

pozná hlavní zástupce prvoků a žahavců
popíše jejich stavbu těla a jejich výskyt v přírodě

PLOŠTĚNCI
Stavba těla

-

popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů

HLÍSTI, MĚKKÝŠI
stavba těla
rozdělení
v rámci skupiny,
stavba těla,
charakteristika
vybraných druhů

-

podle charakteristických znaků rozlišuje plže, mlže,
hlavonožce
pochopí vývojové zdokonalení stavby těla
rozlišuje vodní a suchozemské druhy
pozná vybrané zástupce (hlemýžď,páskovka, škeble,
srdcovka, sépie)

-
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KROUŽKOVCI
stavba těla, zařazení
do taxonů

-

ČLENOVCI
pavoukovci, korýši

-

HMYZ

-

-

OSTNOKOŽCI
TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ
zařazení do taxonů,
dělení a pořadí taxonů

-

173

zná jejich význam a postavení v přírodě
popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých
orgánů
vysvětlí význam žížaly v přírodě
dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců
rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle
charakteristických znaků
uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd
dokáže popsat tělo včely medonosné jako
modelový příklad hmyzu
rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou
orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná
vybrané zástupce
zhodnotí pozitivní i negativní význam
hospodářských a epidemiologických druhů hmyzu
pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska
vysvětlí význam a zásady třídění organismů
zná jednotlivé taxonomické jednotky
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 7.
Učivo
STRUNATCI

-

stavba
těla, zařazení do
taxonů, význam v
ekosystému

-

KRUHOÚSTÍ

-

PARYBY, RYBY

-

stavba těla,
dělení ve skupině,
význam v
ekosystému

OBOJŽIVELNÍCÍ
stavba těla,
charakteristika
vybraných zástupců

PLAZI
stavba těla
význam v ekosystému

-

-

PTÁCI
vývoj
stavba těla, dělení
ve skupině,
charakteristika
vybraných druhů

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA
rostlinné
orgány, vývoj
rostlin, přechod
rostlin na souš

VYŠŠÍ ROSTLINY
rostliny výtrusné,
mechorosty,
kapraďorosty
(plavuně, přesličky, kapradiny)

-

o
o
o
o
o
o
o
o
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Výstupy
porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za
použití osvojené odborné terminologie a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a
chápe vývojové zdokonalování
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému
prostředí
zná význam těchto živočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému
pozná vybrané zástupce
pozná vybrané zástupce
umí popsat rozdíl mezi stavbou těla paryby a
ryby
pozná vybrané zástupce ryb
rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby
rozumí postavení ryb v potravním řetězci,
význam ryb v potravě člověka
pozná vybrané zástupce obojživelníků
vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu
prostředí
pozná vybrané zástupce plazů
seznámí se s exotickými druhy plazů a možností
jejich chovu v teráriích
zná význam plazů v potravním řetězci
chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků,
jejich přizpůsobení k letu
pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků
rozdělit do nejznámějších řádů (pěvci, dravci,
hrabaví,atd.) -přizpůsobení prostředí
zná zástupce tažných a přezimujících ptáků
popíše stavbu těla savců a základní
charakteristiku
vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného
těla (kořen, stonek, list, květ, plod)
pochopí význam charakteristických znak
určování rostlin
vysvětlí vývoj rostlin
dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu
zná příklady výtrusných rostlin
vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a
kapraďorosty
vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě
vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými
rostlinami
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o podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní
zástupce nahosemenných rostlin
o zná význam lesa a způsoby jeho ochrany
NAHOSEMENNÉ ROSTLINY

o

ekosystém les

o
KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY
ekosystém louka

o
o
o

OCHRANA ROSTLIN

o

o
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pochopí význam charakteristických znaků pro
určování rostlin
vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a
krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní
příklady
zná významné zástupce jednotlivých čeledí a
dokáže je roztřídit
pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči rostlin
zná význam rostlin v potravním řetězci
vysvětlí význam ochrany rostlin v přírodě – EVO
– Lidské aktivity a problémy životního prostředí
– zemědělství a životní prostředí, ekologické
zemědělství, ochrana přírody
zná závislost a přizpůsobení rostlin podmínkám
prostředí
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 8.

Učivo
SYSTEMATICKÉ SKUPINY
SAVCI
vývoj savců,
stavba těla, dělení
ve skupině, význam
v ekosystému

VEJCORODÍ
VAČNATCI
PLACENTÁLOVÉ
hmyzožravci
letouni
primáti
hlodavci
zajíci
šelmy
ploutvonožci
chobotnatci
lichokopytníci
sudokopytníci
kytovci
ROZŠÍŘENÍ ZVÍŘAT
DOMESTIFIKACE
ETOLOGIE
ČLOVĚK
SPOLEČNÉ A ODLIŠNÉ ZNAKY SE ZVÍŘATY
BUŇKY, TKÁNĚ, ORGÁNY
TKÁŇOVÉ SOUSTAVY
opěrná
pohybová
trávicí
dýchací
oběhová
vylučovací
kožní
nervová
pohlavní
smysly

-

-

Výstupy
charakterizuj vybrané skupiny
zařadí jejich zástupce
podle charakteristických znaků rozlišuje základní
skupiny a řády savců a správně roztřídí vybrané
zástupce
popíše stavbu těla savců a základní
charakteristiku
vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu
života (např. kytovci, netopýři, krtek, apod.)
pozná vybrané zástupce
zná význam těchto živočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému

o
o
o

chápe chování zvířat
vnímá rozdíly chov, drezura, týrání
zná rámcové rozšíření ve vztahu k životním
podmínkám

o

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich
vztahy
orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka
objasní vznik a vývin nového jedince od početí až
do stáří

o
o
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žlázy
DĚDIČNOST
Křížení
Proměnlivost
ZDRAVÍ
Životní styl, ochrana před nemocemi a aj.

o
o

dovede vysvětlit základní pojmy
zná možnosti využití v praxi

o

zná zásady zdravého životního stylu a s ohledem
na ně navrhne denní rozvrh činností
zná pojem zdravý životní styl, umí jej vysvětlit a
uplatňuje jeho principy v režimu školy
rozlišuje příčiny a příznaky běžných nemocí a
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
objasní význam zdravého způsobu života – EVO –
Vztah člověka k prostředí – prostředí a zdraví
aplikuje před lékařskou první pomoc při poranění
a jiném poškození těla

o
o
o

OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

-
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pomocí modelových příkladů zhodnotí správné a
nesprávné chování účastníků při mimořádných
událostech či v rizikových situacích
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Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Učivo
ZEMĚ:
- VÝVOJ
- STAVBA
- SLOŽENÍ
Vývoj a stavba
Věda o Zemi
Pohyb kontinentů
Tektonika
Sopečná činnost
Magma a horniny
Zvětrávání
Usazené horniny
přeměněné horniny
Minerály a jejich vznik

GEOLOGICKÝ VÝVOJ ZEMĚ
Prahory
Starohory
Teorie Vzniku Života
Prvohory
Druhohory
Třetihory
Čtvrtohory
Vývoj člověka

GEOLOGICKÝ VÝVOJ ČR
GEOLOGICKÁ BUDOUCNOST ZEMĚ
Koloběh hmoty a prvků

o
o
o

Výstupy
zná důsledky vnějších a vnitřních geologický
procesů, jejich příčiny a důsledky
orientuje se v jednotlivých sférách země a
dokáže rozlišit základní půdní typy a pudní druhy
dovede vysvětlit důležitost neživé přírody pro
organismy – EVO – Ekosystémy – pole (význam,
hospodaření)

o

rozezná vybrané základní nerosty a minerály.
Umí je zařadit, určit jejich vlastnosti, zná jejich
praktický význam – EVO - Základní podmínky
života – půda

o

rozlišuje základní vlastnosti a význam půdy. Zná
její hospodářský význam pro společnost,
nebezpečí a příklady její devastace a rekultivace

o
o
o

umí charakterizovat jednotlivá období
orientuje se v teorii vývoje člověka
umí se orientovat na geologické mapě ČR

o
o

umí vysvětlit nenahraditelnost přírodních zdrojů
popíše význam vody a teploty prostředí a využití
pro život
zná principy ochrany přírodního prostředí

o
PODNEBÍ A POČASÍ VE VZTAHU K ŽIVOTU
o

OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ
PŘÍRODNÍMI VLIVY

o
-

-
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zná negativní vlivy znečištěného ovzduší a
klimatických změn na zdraví živé člověka a jeho
okolí
pomocí modelových příkladů zhodnotí správné a
nesprávné chování účastníků při mimořádných
událostech či v rizikových situacích
zná význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj
různých ekosystémů
popíše mimořádné události, které mohou
způsobit výkyvy počasí, přírodní katastrofy popř.
jiné přírodní jevy, jejich dopady a ochrana před
nimi
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5.6.4.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v Přírodopisu v dobíhajícím programu dle
RVP ZV – LMP

Předmět: Přírodopis
Ročník: 9.
Učivo
OBECNÁ BIOLOGIE A
GENETIKA

BIOLOGIE ROSTLIN

o
o
o
o

o

NEŽIVÁ PŘÍRODA

ZÁKLADY EKOLOGIE

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ
PŘÍRODY

o
o
o
o
o
o
o

Výstupy
orientuje se v přehledu vývoje organismů
zná význam a zásady třídění organismů
popíše podstatu dědičnosti, přenos dědičných informací, vlivu na vývoj
organismů (proměnlivost organismů)
zná význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování –
EVO – Lidské aktivity a problémy životního prostředí – ekologické
zemědělství
pozná a zařazuje běžné zástupce nižších a vyšších rostlin do systému
rostlin
popíše význam rostlin a jejich ochranu
popíše vznik a stavbu Země
vysvětlí příčiny a důsledky vnějších a vnitřních geologických jevů
podle charakteristických vlastností pozná vybrané nerosty a horniny
popíše složení, vlastnosti, vznik a význam půdy
vysvětlí pojem devastace a uvede příklady rekultivace půdy
popíše význam vlivu podnebí na rozvoj a udržení života na Zemi
uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi
nimi – EVO – Ekosystémy – les, pole, moře, vodní zdroje, deštný prales
vysvětlí pojem populace, společenstvo, ekosystém
s pomocí objasní základní princip vybraného ekosystému
vysvětlí podstatu vybraných jednoduchých potravních řetězců
popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky –
EVO – Vztah člověka k prostředí – náš životní styl, aktuální ekologický
problém, prostředí a zdraví
hledá kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí
s pomocí popíše globální problémy a možnosti jejich řešení
na mapě najde naše chráněná území a přírodní rezervace
vyjmenuje naše nejznámější chráněné rostliny a živočichy
využívá metody poznávání přírody
dle vlastních možností a podmínek školy provádí pozorování neživé
přírody a svá pozorování zaznamenává
zná základní pravidla chování při poznávání přírody
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5.6.5 Zeměpis
5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis
Předmět navazuje na vzdělávací oblast I. Stupně ZŠ Člověk a jeho svět. Vzdělávací předmět
Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je
vyučován na II. stupni v 6. - 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Vzdělávání v předmětu Zeměpis směřuje k získávání a rozvíjení orientace v geografickém
prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů a pojmů.
Výuka zeměpisu má velký význam nejen pro vzdělávání jednotlivců, ale také v rámci
environmentální, ekologické, globální a kulturní výchovy občanů.
Vědomosti, dovednosti, návyky, postoje a hodnoty osvojované v Zeměpise tvoří nedílné
východisko pro vnímání, osvojování klíčových kompetencí a pro orientaci v nich.
5.6.5.2 Metody a formy práce
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta. Využíváme názorných pomůcek (map, atlasů) i
výukových programů.
V rámci obsahu hodin ve všech ročnících probíhá stálé opakování obecně zeměpisných
pojmů a znalostí a procvičování orientace na mapě ČR, Evropy a světa.
5.6.5.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Kompetence k učení
o na základě zeměpisného učiva osvojovat aktivní učební prací (samostatnou či
kooperativní) základní poznatky (a procesy, které s nimi souvisí) o Zemi jako
vesmírném tělese, o krajinné sféře a jejích základních částech – fyzické i
socioekonomické sféře, o procesech v nich probíhajících, o vztazích mezi oběma
uvedenými sférami a o problémech ochrany krajiny a tvorby životního prostředí
o zacházet s potřebnými informacemi důležitými pro pochopení základních
geografických procesů, umět je vyhledávat v nejrůznějších pramenech a rozlišovat
informace podstatné a nepodstatné, vyhledat v nich hlavní myšlenky
o podporovat a motivovat ochotu k celoživotnímu učení zejména na základě
geografických témat propojených s každodenním praktickým životem
o umět aplikovat takové metody jako pozorování, práci s mapou, rozhovor,
interpretace druhotných zdrojů a statistických podkladů
Kompetence k řešení problémů
o samostatně i skupinově objevovat a následně uvažovat a diskutovat o řešení
základních geografických problémů úzce spojených s každodenním životem žáků
o hledat nejrůznější varianty řešení geografických problémů, pojmenovat a ověřovat
jejich pozitiva i negativa
o aplikovat nalezená vhodná řešení geografických problémů i na ostatních obdobně
zaměřených problémech a skutečnostech
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o flexibilně přizpůsobit nalézaná řešení geografických problémů aktuálním změnám
výchozích podmínek
Kompetence komunikativní
o podporovat kultivovaný ústní a písemný projev (komunikaci) formou individuální či
skupinové prezentace výsledků jednotlivých činností prováděných v rámci výuky
zeměpisu
o srozumitelně formulovat, obhájit a diskutovat individuální i skupinové myšlenky,
názory a rozhodnutí ohledně základních geografických problémů a skutečností
o komunikovat s učitelem i žáky prostřednictvím elektronických médií
o využívat vlastních komunikativních dovedností k zodpovězení různých geografických
otázek místního, národního i mezinárodního měřítka
Kompetence sociální a personální
o rozhodovat se samostatně a kolektivně na základě znalosti geografické reality
o v jednání uplatňovat vlastní názory a postoje, být zodpovědný za individuální i
kolektivní rozhodnutí
o zodpovědně vést kolektiv na základě ohleduplnosti a úcty, motivovat, oceňovat a
respektovat jeho jednotlivé členy
o na základě reálných životních situací dokázat pochopit a srozumitelně vysvětlit různá
stanoviska z více úhlů pohledu
Kompetence občanské
o uznávat základní přírodní, společenské i lidské hodnoty, přizpůsobovat jim své
chování i vnitřní přesvědčení
o respektovat práva i přesvědčení jiných lidí, i těch, kteří hájí naprosto opačné zájmy
o vytvářet si a obhajovat vlastní názory, formulovat vlastní rozhodnutí
o vystupovat proti utlačování příslušníků jiných států, národů i kultur, rozeznávat
motivy a navrhovat řešení jakkoliv motivovaného bezpráví
o aktivně chránit životní prostředí, porozumět smyslu environmentálně šetrného
chování a myšlence trvale udržitelného rozvoje
o uvědomovat si rostoucí vzájemnou, globální závislost lidí a národů
Kompetence pracovní
o v rámci vyučovacích hodin i mimo ně ctít a dodržovat učitelem stanovená pravidla s
vědomím důsledků jejich nedodržování
o být zodpovědný za svou individuální i kolektivní práci a být ochotný pracovat na jejím
zkvalitnění
o být ochotný přiměřeně uplatňovat své geografické vědomosti, dovednosti i postoje v
zaměstnání, osobním i ve veřejném životě
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5.6.5.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Zeměpis

Předmět: Zeměpis
Ročník: 6.
Učivo
ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO

UTVÁŘENÍ RELIÉFU ZEMĚ

-

ATMOSFÉRA

-

ZOBRAZOVÁNÍ ZEMĚ NA
MAPÁCH

VODSTVO NA ZEMI

-

PŘÍRODNÍ OBLASTI ZEMĚ

-

OCHRANA ČLOVĚKA ZA
BĚŽNÝCH RIZIK A
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

-

Výstupy
popíše Zemi v kontextu Sluneční soustavy
vysvětlí, jaké pohyby Země vykonává, a co je jejich důsledkem
používá mapu, měřítko mapy, zeměpisné souřadnice
vhodně volí druhy map
rozumí základním kartografickým a topografickým značkám
definuje pojmy zemská kůra, litosféra, litosférické desky a
působení vnitřních, vnějších a antropogenních činitelů a jevy,
které uvede, dokumentuje na konkrétních příkladech, zejména
ze svého okolí
vysvětlí, co je zemská atmosféra, meteorologie a klimatologie,
co je to všeobecná cirkulace atmosféry a co jsou vzduchové
hmoty – EVO – Základní podmínky života – ovzduší
opírá se o práci s tematickými mapami v atlase /průměrné
teploty vzduchu klimatické poměry
charakterizuje oběh vody na Zemi, vody pevnin a oceánů a
skutečnosti, které uvádí, lokalizuje na mapách – EVO –
Ekosystémy – moře, EVO – Základní podmínky života - voda
pomocí tematických map pohovoří o oblasti tropů, subtropů,
mírného pásu, polární a subpolární oblasti
zaměří pozornost na některou dílčí část problematiky
znalosti z tohoto tématu využije u příslušných regionů, nebo
států
pracuje s tematickými mapami
popíše mimořádné události, které mohou být způsobeny
vlivem člověka jeho nevhodnými způsoby zásahu do přírody
(sesuvy půdy, laviny, zemětřesení, vulkanická činnost,
záplavové vlny) a základní způsoby individuální ochrany před
nimi – EVO – Lidské aktivity a problémy životního prostředí –
změny v krajině
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Předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Učivo
AFRIKA

-

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE

-

AMERIKA

-

ASIE

-

EVROPA

-

Výstupy
určí geografickou polohu světadílu podle zeměpisných souřadnic i z
hlediska polohy na zemských polokoulích a v podnebných pásech
provede regionalizaci světadílu
dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy
najde společné znaky dané oblasti
vyhledá a provede stručnou charakteristiku nejvýznamnějších států
jednotlivých oblastí
pomocí mapy vymezí region Austrálie, charakterizuje výjimečnosti
přírodních podmínek - klima, fauna, flora
zhodnotí ekonomiku Austrálie a její státní zřízení
určí polohu a přírodní poměry Oceánie
srovná společné a rozdílné znaky obyvatelstva, hospodářství a
státního zřízení
dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy
určí geografickou polohu světadílu podle zeměpisných souřadnic i z
hlediska polohy na zemských polokoulích a v podnebných pásech
dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy
provede regionalizaci světadílu
vytyčí společné znaky daných regionů
vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná
města
vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských
činností
vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu
určí geografickou polohu světadílu podle zeměpisných souřadnic i z
hlediska polohy na zemských polokoulích a v podnebných pásech
dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy
provede regionalizaci světadílu
vytyčí společné znaky daných regionů
vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná
města
vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských
činností
vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu
určí nejvíce zastoupené lidské rasy v Asii – MUV- Etnický původ –
rovnocennost všech etnických skupin, odlišné myšlení a vnímání
světa, projevy rasové nesnášenlivosti
zhodnotí význam hlavních světových náboženství
určí přesnou geografickou polohu světadílu
dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy
provede regionalizaci světadílu
charakterizuje dle vybraných kritérií jednotlivé oblasti
vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná
města
vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských
činností
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- vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu
- zařadí obyvatelstvo Evropy podle rozmístění jednotlivých národů a
jejich jazykových skupin, podle kultury, způsobu života a
náboženství – MUV – Kulturní diference – jedinečnost každého
člověka, respektování zvláštnosti různých etnik

Předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Učivo
OBYVATELSTVO SVĚTA
SÍDLA

-

SVĚTOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

-

STÁTY SVĚTA

-

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

-

KRAJINA
CVIČENÍ A POZOROVÁNÍ
TERÉNU V MÍSTNÍ
KRAJINĚ

-

-

Výstupy
pracuje aktivně s tematickými mapami obsahujícími informace o
obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém
měřítku
orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi
popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků, náboženství,
lidských sídel, nejvýznamnějších aglomerací
využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce, pracuje s
internetem a s dalšími materiály při vyhledávání informací
porovnává a lokalizuje na mapách hlavní a vedlejší oblasti světového
hospodářství
lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu
uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států podle stupně rozvoje
využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce, pracuje s
internetem a s dalšími materiály při vyhledávání informací
vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu v
jednotlivých světadílech
orientuje se na politické mapě světa
rozlišuje a porovnává státy světa podle zeměpisné polohy, počtu
obyvatel, státního zřízení a správního členění
uvádí příklady různé míry demokracie ve světě
lokalizuje aktuální příklady politických, národnostních a
náboženských konfliktů ve světě
uvede příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a
hospodářských seskupení – EVO – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí – dlouhodobé programy zaměřené na růst
ekologického vědomí veřejnosti
vymezí globální problémy – EVO – Vztah člověka k prostředí – náš
životní styl, nerovnoměrnost života na Zemi, prostředí a zdraví
hledá příčiny globálních problémů a diskutuje o možných důsledcích
hledá řešení těchto problémů
uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a
společenských vlivů na životní prostředí – EVO – Lidské aktivity a
problémy životního prostředí – změny v krajině
rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodních a kulturních krajin
uvede konkrétní příklady typů krajin
posuzuje působení přírodních krajinotvorných procesů a vzájemný
vztah mezi přírodou a lidskou společností na krajinu a životní
prostředí – EVO – Ekosystémy – kulturní krajina
zhodnotí, jak společenské a hospodářské vlivy lidské společnosti
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dlouhodobě působí na krajinu
- zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a životního prostředí
- porozumí pojmům: ekosystém, ekologie, trvale udržitelný zdroj
- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
- aktivně využívá mapy, atlasy, cestovní průvodce
- pracuje s internetem a dalšími materiály při vyhledávání informací
- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině
- uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a
jednání při mimořádných událostech (OČMU)

Předmět: Zeměpis
Ročník: 9.
Učivo
GEOGRAFICKÁ POLOHA
ČR

-

OBYVATELSTVO A
OSÍDLENÍ ČR

HOSPODÁŘSTVÍ
složky hospodářství
průmysl
regiony ČR

-

Výstupy
určí absolutní geografickou polohu ČR
vyhodnotí relativní geografickou polohu ČR podle různých kritérií
porovná polohu ČR s rozlohou vybraných států světa a s rozlohou
sousedních států
popíše s pomocí obecně zeměpisných a tematických map vznik a
vývoj reliéfu
určí a vyhledá horopisné celky
charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo
zhodnotí stav životního prostředí
vymezí NP a CHKO
chápe důležitost těchto lokalit
vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své obce/města,
zpracuje je
rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístěný a perspektivu
hospodářských aktivit ČR
charakterizuje jednotlivá odvětví hospodářství ČR
zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství celé ČR
lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a administrativní celky v ČR
charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti, kulturní
zajímavosti jednotlivých regionů
porovnává hospodářskou funkci a vyspělost jednotlivých regionů
zjistí historii, statistické údaje, které se vztahují k regionu, kde žije
popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky přírody,
osídlení, hospodářství a kultury místního regionu
aktivně pracuje s turistickou mapou místního regionu

5.6.5.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Zeměpis v dobíhajícím
programu dle RVP ZV – LMP
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Předmět: Zeměpis
Ročník: 9.
Učivo
GEOGRAFICKÉ
INFORMACE, ZDROJE
DAT, KARTOGRAFIE,
TOPOGRAFIE
PŘÍRODNÍ OBRAZ
ZEMĚ

REGIONY SVĚTA

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

SPOLEČESNKÉ A
HOSPODÁŘSKÉ
PROSTŘEDÍ

o
o
o

o
o
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

o
o
o

Výstupy
rozumí základní geografické, topografické a kartografické
terminologii
získá osobní představu o prostředí které nás obklopuje, umí ho
popsat a vyjádřit, co mu prospívá a škodí
orientuje se na mapě světa
ví o působení vnějších a vnitřních procesů v přírodní sféře a jejich
vlivu na přírodu a na lidskou společnost
zná a pojmenuje charakteristické znaky přírodních oblastí Země
zná podnebné pásy a jejich charakteristické znaky
objasní důsledky pohybů Země
ví o působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu
zná polohu, rozlohu, členitost a přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a
států světa
na mapě světa vyhledá světadíly, oceány a vybrané státy, určí
jejich polohu, zná základní informace o některých státech
na mapě vyhledá hlavní města vybraných států města
rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
s pomocí zvažuje možnosti řešení vybraných přírodních,
společenských, politických, hospodářských a environmentálních
problémů ve vybraných regionech
vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a
rekreace
je seznámen s aktuálními společenskými, sídelními, politickými a
hospodářskými poměry současného světa
zná strukturu a rozložení populace ve světě, její růst, pohyb
národů, náboženství – MUV – Etnický původ – rovnocennost
všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí ale i jejich rovnost
ví, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a rozmístěním lidských
sídel
zná hlavní světové surovinové a energetické zdroje, jejich význam
a využití
zná principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí
v rámci světa zná globální ekologické a environmentální
problémy
umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části
krajinné sféry, rozliší jejich specifické znaky a funkce
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5.7 Umění a kultura
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání
světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Kulturu, jako
procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické
zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako
neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce).
Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o
vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat
jinými než uměleckými prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým
účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění,
tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k
okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na
základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi
vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech
jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie,
bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
5.7.1.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace
o chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti
lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně
jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu,
kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
o spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu
přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním
projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
o uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke
světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování
emocionálního života
o zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v
mnohotvárném světě
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5.7.2 Hudební výchova

5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova
Vyučovací předmět Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich
hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební
kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních
hudebních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních,
hudebně tvořivých, poslechových a pohybových.
5.7.2.2 Metody a formy práce
Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují s pomocí
asistenta a se speciálními kompenzačními pomůckami a úpravami. Je brán zřetel na
individuální zvláštnosti a schopnosti žáka.
Výuka probíhá ve třídách, prostorách školy a různých místech dle potřeby výuky. Žáci pracují
kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny i k teamové spolupráci v rámci třídy i
celé školy.
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
5.7.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Kompetence k učení
o vedeme žáky k práci s informačními zdroji, učíme je vyhledávat a třídit informace
o vyžadujeme aktivní a zodpovědný přístup žáka k plnění zadaných úkolů (dodržení
zadané formy a obsahu úkolu, dodržení termínu aj.) a uvádění věcí do souvislostí,
propojování do širších celků, poznatků
Kompetence k řešení problému
o organizujeme projektové vyučování (týmové řešení problémů, argumentace aj.)
o zařazujeme problémové úkoly
Kompetence komunikativní
o organizujeme práci ve skupinách
o do výuky zařazujeme řízenou diskusi, žáci prezentují a obhajují své názory a postoje
o vedeme žáky k dodržování etických a morálních pravidel při komunikaci
o zařazujeme činnostní učení vyžadující rozvíjení kooperace
Kompetence sociální a personální
o podporujeme talentované žáky (soutěže..) coby pozitivní vzory ostatním žákům
o navazujeme neformální kontakty se zákonnými zástupci, získáváme je pro pozitivní
postoj (hudební besídky a vystoupení žáků) v rámci školní komunity
Kompetence občanské
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o zapojujeme žáky do společenských činností školy
o rozvíjíme vlastenectví a pocit sounáležitosti prostřednictvím hudebního působení
o žáci poznávají hudební kulturu jiných zemí, vedeme je k porozumění, toleranci,
solidaritě v lidských vztazích
Kompetence pracovní
o podpoříme propojení předmětu s praktickým životem (výchovné koncerty, beseda s
osobností)
o povedeme žáky k pořádku rozvojem jejich estetického vnímání světa (výzdoba třídy,
výzdoba chodeb aj.)
5.7.2.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Hudební výchova
Předmět: Hudební výchova
Ročník: 1.
Poznámka: Vzhledem k povaze naší školy a nerovnoměrnému rozložení dívek a chlapců v
ročnících, se mohou jednotlivé tematické okruhy hudebních činností učit napříč všemi
ročníky dle aktuální situace.
Učivo
Úvodem
VOKÁLNÍ ČINNOSTI

Výstupy
o
o

o
o

INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

o
o
o
o
o
o
o
o
o

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o

Opakuje písně naučené v MŠ
Seznamuje se se správnými pěveckými návyky (dle svých
individuálních zvláštností - uvolněný plynulý zpěv, lehké nasazení,
správné dýchání, zřetelná výslovnost, při zpěvu rovně stojí či sedí)
Provádí dechová cvičení (např. hra Na větřík, hra Prší, hra Sfouknutí
peříčka…)
Učí se rytmizovat a melodizovat jednoduché texty (dětská říkadla a
rozpočitadla, vymýšlí k nim jednoduchou melodii a učí se vytleskat
rytmus)
Učí se zpívat slabě a silně, pomalu a rychle
Zazpívá a zná slova minimálně deseti písní
Seznamuje se se základními Orffovy nástroji ( s jejich zvukem a
správným držením)
Učí se doprovázet jednoduchou píseň na jednoduchý rytmický nástroj
Učí se všímat si celkového rázu písně a tříbí cit pro vhodné použití
hudebních nástrojů při doprovodu písně
Využívá hry na tělo (tleskání, pleskání, dupání)
Učí se jednoduché hudebně pohybové hry
Učí se napodobovat po učiteli jednoduchý rytmus tleskáním, hrou na
tělo či rytmickém hudebním nástroji (např. ve hře „Na ozvěnu“)
Napodobuje pohybově hru na některé hudební nástroje ve hře, hry
různé pracovní činnosti
Pochoduje podle rytmu poslechové skladby
Rozlišuje hlasy, zvuky a tóny kolem sebe
Učí se poznat tóny vysoké a hluboké, dlouhé a krátké
Určí, která píseň je pomalá nebo rychlá
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o Učí se poznávat, kdy se melodie zesiluje či zeslabuje, zrychluje či
zpomaluje, stoupá a klesá (např. v písni Kočka leze dírou) a rukou
naznačuje postup melodie
o Učí se poznat píseň, kterou umí zazpívat, dle rytmického úryvku
o Seznamuje se se základními hudebními nástroji (klavír, flétna, housle)
Mezipředmětové vztahy v 1. ročníku:
Český jazyk – rytmizace slov a dělení na slabiky, dechová cvičení, písně s tematikou z čítanek,
výslovnost, jazykolamy, vytleskávání
Matematika – počítání dob, rytmů, taktů
Tělesná výchova – hudebněpohybové činnosti a hry, uvolňovací cviky
Pracovní výchova, výtvarné výchova – výtvarné ztvárnění písní, výroba hudebního nástroje
ČLS – písně s tematikou probíranou v předmětu (např. koledy, Okolo Hradce, o přírodě, o rodině)
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ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Hudební výchova
Ročník: 2.
Poznámka: Vzhledem k povaze naší školy a nerovnoměrnému rozložení dívek a chlapců v
ročnících, se mohou jednotlivé tematické okruhy hudebních činností učit napříč všemi
ročníky dle aktuální situace.
Učivo
Úvodem

o

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

o

o
o
o
o
o

INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

o

o

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o

o
o
o
o

o
o
o

Výstupy
Opakuje písně z 1. ročníku formou hudebních hádanek (podle
počátečních úryvků)
Dbá na správné pěvecké návyky (dle svých individuálních zvláštností uvolněný plynulý zpěv, lehké nasazení, správné dýchání, zřetelná
výslovnost, při zpěvu rovně stojí či sedí)
Provádí dechová cvičení (např. hra Na vítr, hra Sfoukávání svíček, hra
Přivoníme ke květině …)
Správně se nadechuje nosem, nezvedá ramena a umí zadržet dech
Zpívá a zná slova minimálně deseti nových písní
Učí se improvizovat v rámci nejjednodušších hudebních forem
Učí se rytmizovat a melodizovat jednoduché texty (dětská říkadla a
rozpočitadla, vymýšlí k nim jednoduchou melodii a učí se vytleskat
rytmus)
Seznamuje se s dalšími nástroji Orffového instrumentáře a učí se je
používat k doprovodné hře dle pokynů učitele (např. bubínek, prstové
činelky…)
Při doprovodu písně se podílí na výběru hudebního nástroje dle
charakteru písně
Využívá hry na tělo (tleskání, pleskání, dupání)
Učí se pohybově ztvárnit píseň (např. Maličká sú) a seznamuje se s
některými pohybovými prvky např. krok, chůze po špičkách, poskok

Učí se rozlišovat jednotlivé kvality tónů
Pokračuje ve sluchovém pozorování a rozlišování zvuků kolem nás
Učí se rozeznávat zvuky vysoké a hluboké, dlouhé a krátké, ostré a
jemné, příjemné a nepříjemné dle individuálního cítění
Učí se rozpoznávat výrazné tempové a dynamické změny v proudu
znějící hudby např. kdy melodie zesiluje či zeslabuje, zrychluje či
zpomaluje, stoupá a klesá (např. v písni Kočka leze dírou a rukou
naznačuje postup melodie)
určuje charakter písní – př. rychlá, pomalá, pochodová
Učí se rozpoznávat v proudu znějící hudby některé hudební nástroje
(př. klavír, trubka, flétna, housle)
Učí se rozpoznávat hudbu vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální
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Mezipředmětové vztahy v 2. ročníku:
Český jazyk – rytmizace slov a dělení na slabiky, dechová cvičení, písně s tematikou z čítanek,
výslovnost, jazykolamy, vytleskávání
Matematika – počítání dob, rytmů, taktů
Tělesná výchova – hudebněpohybové činnosti a hry, uvolňovací cviky
Pracovní výchova, výtvarné výchova – výtvarné ztvárnění písní, výroba hudebního nástroje
ČLS – písně s tematikou probíranou v předmětu (např. koledy, Okolo Hradce, o přírodě, o
rodině)
Anglický jazyk – rytmizace hlásek, výslovnost, dechová cvičení, zpěv anglických písní
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ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Hudební výchova
Ročník: 3.
Poznámka: Vzhledem k povaze naší školy a nerovnoměrnému rozložení dívek a chlapců v
ročnících, se mohou jednotlivé tematické okruhy hudebních činností učit napříč všemi
ročníky dle aktuální situace.

Učivo
Úvodem
VOKÁLNÍ ČINNOSTI

Výstupy
o
o

o

o

o
o
o

INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

Opakuje písně z 2. ročníku
Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase (zazpívá při sólovém i společném zpěvu vybrané lidové
písně)
Dle svých dispozic dodržuje zásady hlasové hygieny a učí se využívat
získané pěvecké dovednosti (nasazení tónu, dechová opora,
odpovídající dynamika)
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem, rytmizuje a
melodizuje jednoduché texty (např. dětská říkadla a rozpočitadla,
vymýšlí k nim jednoduchou melodii a tleská rytmus např. Houpy,
houpy, Byla jedna babka, Foukej, foukej větříčku, Otloukej se,
píšťalko…)
Učí se ve zpěvu měnit dynamiku zpěvu p, mf, f
Učí zpívat známou melodii formou „brumenda“ (hlavový tón)
seznamuje se s pojmy notová osnova, houslový klíč, nota (hlavička,
nožka), taktová čára, se stoupající a klesající melodií v notové osnově

o

Využívá jednoduché hudební nástroje a hry na tělo k doprovodné hře
dle pokynů učitele

o
o

Dle svých individuálních možností reaguje pohybem na znějící hudbu
Pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie (např.
rytmus, zrychlování či zpomalování ...)
Provádí taneční hry se zpěvem

o
o
o
o

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
o
o

Pokračuje ve sluchovém pozorování a rozlišování zvuků kolem nás
Poslouchá vhodné poslechové skladby z klasické hudby např. při
relaxaci s hudbou (dle uvážení učitele)
Rozlišuje jednotlivé kvality tónů a rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící hudby
Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje některé
hudební nástroje (př. klavír, trubka, flétna, housle)
Rozpozná v proudu znějící hudby hudbu vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální

193

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Mezipředmětové vztahy v 3. ročníku:
Český jazyk – rytmizace slov a dělení na slabiky, dechová cvičení, písně s tematikou
z čítanek, výslovnost, jazykolamy, vytleskávání
Matematika – počítání dob, rytmů, taktů
Tělesná výchova – hudebněpohybové činnosti a hry, uvolňovací cviky
Pracovní výchova, výtvarné výchova – výtvarné ztvárnění písní, výroba hudebního
nástroje
ČLS – písně s tematikou probíranou v předmětu
Anglický jazyk – rytmizace hlásek, výslovnost, dechová cvičení, zpěv anglických písní
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Hudební výchova
Ročník: 4.
Poznámka: Vzhledem k povaze naší školy a nerovnoměrnému rozložení dívek a chlapců v
ročnících, se mohou jednotlivé tematické okruhy hudebních činností učit napříč všemi
ročníky dle aktuální situace.
Učivo
Úvodem
VOKÁLNÍ ČINNOSTI

Výstupy
○
○
○
○

○
○
○

INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

○
○

○

Opakuje písně z 3. ročníku
Rozšiřuje svůj hlasový rozsah
při zpěvu dbá na získané pěvecké dovednosti a dodržuje zásady hlasové
hygieny (nasazení tónu, dechová opora, odpovídající dynamika ...)
učí se realizovat dle svých individuálních schopností a dovedností
(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či
píseň zapsanou podle not (píseň či melodii zahrát, zazpívat či ji
pohybově ztvárnit)
Učí se určovat durovou a mollovou tóninu
Seznamuje se s dvojhlasou písní, učí se zazpívat dvojhlas
Seznamuje se s notou čtvrťovou a půlovou a jejich zápisem ve 2/4 taktu,
pozná houslový klíč, notovou osnovu a taktovou čáru
Seznamuje se s dynamickými znaménky p, mf, f
Zdokonaluje se v doprovodné hře na jednoduché hudební nástroje a učí
se vytvářet v rámci svých individuálních schopností jednoduché
předehry, mezihry a dohry
provádí elementární hudební improvizace (př. zrytmizuje či
zmelodizuje jednoduché říkadlo…)

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

○
○
○

Zdokonaluje se v pohybových hrách se zpěvem
Vyjadřuje píseň a hudební náladu pohybem
Učí se předvést pohyb na základě rytmického schématu písně určitý
pohyb př. pochodový krok, poskok…

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

○
○

Seznamuje se s hudební formou jednoduché písně a skladby
Učí se poznávat v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních
výrazových prostředků
Učí se v proudu znějící hudby rozpoznat metrorytmické, tempové,
dynamické i zřetelné harmonické změny
Poslechem určí dynamiku znaménka mf, p

○
○

Mezipředmětové vztahy v 4. ročníku:
Český jazyk – rytmizace slov a dělení na slabiky, dechová cvičení, písně s tematikou
z čítanek, výslovnost, jazykolamy, vytleskávání
Matematika – počítání dob, rytmů, taktů
Tělesná výchova – hudebněpohybové činnosti a hry, uvolňovací cviky, tanec
Pracovní výchova, výtvarné výchova – výtvarné ztvárnění písní, výroba hudebního
nástroje
ČLS – písně s tematikou probíranou v předmětu
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Anglický jazyk – rytmizace hlásek, výslovnost, dechová cvičení, zpěv anglických písní
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Hudební výchova
Ročník: 5.
Poznámka: Vzhledem k povaze naší školy a nerovnoměrnému rozložení dívek a chlapců v
ročnících, se mohou jednotlivé tematické okruhy hudebních činností učit napříč všemi
ročníky dle aktuální situace.

Učivo
Úvodem

○
○
○
○
○

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

○

○
○
○
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

○

○
HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

○
○
○

POSLECHOVÉ
ČINNOSTI

○

Výstupy
Opakuje písně a nauku ze 4. ročníku
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
zpívá v jednohlase či dvojhlase
zpívá v durových i mollových tóninách
při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti a dodržuje zásady hlasové
hygieny (nasazení tónu, dechová opora, odpovídající dynamika ...)
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou podle
not (píseň či melodii zahraje, zazpívá či ji pohybově ztvární)
Seznamuje se Státní hymnou
Seznamuje se s notami celými a osminovými, s pomlkou čtvrťovou, s pojmem
stupnice a jejím zápisem do notové osnovy
využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a
písní
vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry
a dohry a provádí elementární hudební improvizace (př. zrytmizuje či
zmelodizuje jednoduché říkadlo…)
ztvárňuje hudbu pohybem, na základě individuálních schopností a
dovedností vytváří pohybové improvizace ( reaguje na znějící hudbu
odpovídajícím pohybem ...)
předvede pohyb (př. pochodový krok, poskok …) na základě rytmického
schématu písně)
rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonické změny
rozpozná na základě poslechu i zobrazení jednotlivých nástrojů základní
skupiny hudebních nástrojů (bicí, strunné, dechové)

Mezipředmětové vztahy v 5. ročníku:
Český jazyk – rytmizace slov a dělení na slabiky, dechová cvičení, písně s tematikou
z čítanek, výslovnost, jazykolamy, vytleskávání
Matematika – počítání dob, rytmů, taktů
Tělesná výchova – hudebněpohybové činnosti a hry, uvolňovací cviky, tanec
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Pracovní výchova, výtvarné výchova – výtvarné ztvárnění písní, výroba hudebního
nástroje
ČLS – písně s tematikou probíranou v předmětu
Anglický jazyk – rytmizace hlásek, výslovnost, dechová cvičení, zpěv anglických písní
Práce s počítačem – vyhledávání informací o autorech hudby, písní

198

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Hudební výchova
Ročník: 6.
Poznámka: Vzhledem k povaze naší školy a nerovnoměrnému rozložení dívek a chlapců v ročnících, se
mohou jednotlivé tematické okruhy hudebních činností učit napříč všemi ročníky dle aktuální situace.
Učivo

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

Výstupy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Opakuje písně a nauku z 5. ročníku
Zpívá intonačně a rytmicky přesně podle svých možností
Zpívá v durových i mollových tóninách
Zpívá písně lidové i umělé
Zazpívá jednoduchý dvojhlas
Učí se orientovat v notovém zápise
Zapisuje houslový klíč
Vyhledá a zapíše noty půlové, čtvrťové, celé
V textu vyhledá a vysvětlí slovo repetice
Pozná v notovém zápise pomlku čtvrťovou
Zdokonaluje se dle svých možností v doprovodné hře na Orffovy
hudební nástroje
Provádí jednoduché hudební improvizace
Pozná podle obrázku smyčcové a žesťové hudební nástroje
Ztvárňuje hudbu pohybem a vytváří pohybové improvizace na
základě individuálních schopností
Zdokonaluje se v pohybovém vyjádření nálady
Zdokonaluje se v pohybovém vyjádření polky a vytleská její rytmus
Zdokonaluje se v pohybových hrách se zpěvem
Vytleská rytmus
Soustředí se na poslech skladeb většího rozsahu
Upozorní na tempové a harmonické změny v ukázce
Seznamuje se s hudebními žánry – country, folklor
Seznamuje se s životem a díly hudebních skladatelů Bedřicha
Smetany a Antonína Dvořáka
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 7.
Poznámka: Vzhledem k povaze naší školy a nerovnoměrnému rozložení dívek a chlapců v ročnících, se
mohou jednotlivé tematické okruhy hudebních činností učit napříč všemi ročníky dle aktuální situace.

Učivo

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

Výstupy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Opakuje písně a nauku z 6. ročníku
Zpívá písně lidové a umělé
Zpívá intonačně a rytmicky přesně podle svých možností
Zpívá v durových i mollových tóninách
Zazpívá dvojhlas
Seznamuje se s kánonem a zpívá ho
Zpívá českou hymnu s doprovodem i bez doprovodu
Orientuje se v notovém zápise, píše notovou osnovu
Zapisuje basový klíč
Vyhledá a zapíše noty půlové, čtvrťové, celé
Umí taktovat
V textu vyhledá a vysvětlí slovo repetice
Učí se reprodukovat píseň podle notového zápisu
Pozná v notovém zápise notu čtvrťovou a půlovou

o

Zdokonaluje se dle svých možností v doprovodné hře na
jednoduché i složitější hudební nástroje
Zdokonaluje se ve vytvoření doprovodu na Orffovy hudební
nástroje, předehry a závěru
Zkouší jednoduché hudební improvizace
Pozná podle obrázku smyčcové a žesťové hudební nástroje

o
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
o
o
o
o
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o
o

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků polky
Vytváří pohybové improvizace na základě individuálních
schopností
Zdokonaluje se v pohybových hrách se zpěvem
Zdokonaluje se v pohybovém vyjádření hudby a hudební
nálady
Vytleskává rytmus
rozpoznává výrazové prostředky (melodie vzestupná a
sestupná)
upozorní na tempové, dynamické a harmonické změny
v ukázce
vypráví o obsahu ukázky
rozpozná symfonický orchestr, rockovou kapelu
seznamuje se s jazzovou a rockovou hudbou a poslouchá
ukázky
seznamuje se s životem a díly hudebních skladatelů
J.S. Bacha, W.A. Mozarta
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 8.
Poznámka: Vzhledem k povaze naší školy a nerovnoměrnému rozložení dívek a chlapců v ročnících, se
mohou jednotlivé tematické okruhy hudebních činností učit napříč všemi ročníky dle aktuální situace.

Učivo

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

Výstupy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o
o
o

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Opakuje písně a nauku ze 7. ročníku
Zpívá intonačně a rytmicky přesně podle svých možností
Zpívá v durových i mollových tóninách
Zazpívá dvojhlas
Zpívá jednoduchý kánon
Zpívá českou hymnu a zná slova
Vyhledá a zapíše noty půlové, čtvrťové, celé a osminové
Vyhledává skupiny not (osminové)
V grafickém záznamu najde tóny s tečkou a učí se určovat
jejich délku (čtvrťové a osminové)
V textu vyhledá a vysvětlí slovo repetice
Reprodukuje jednoduchou píseň či melodii podle notového
zápisu
Vytváří předehru a závěr písně na Orffovy hudební nástroje
Provádí jednoduché hudební improvizace
Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků polky
Seznamuje se s tanečními kroky valčíku dle svých
individuálních možností
Vytváří pohybové improvizace na základě individuálních
schopností s akcentem na pohybovou kulturu
Při pohybovém ztvárnění hudby uplatňuje prvky tvořivé
dramatiky
Vytleskává rytmus
umí pozdravit, rozloučit se, poděkovat, poprosit
umí se představit a říci jak je starý
Upozorní na tempové, dynamické a harmonické změny
Soustředí se na poslech ukázky a snaž se vysvětlit její obsah
Poslouchá úryvky z opery a vysvětlí charakteristické znaky
opery
Poslouchá další skladby jazzové a rockové hudby
Seznamuje se s životem a díly hudebních skladatelů L.
Janáčka, B. Martinů
Zná nejznámější hudební skladatele a jejich díla
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 9.
Poznámka: Vzhledem k povaze naší školy a nerovnoměrnému rozložení dívek a chlapců v ročnících, se
mohou jednotlivé tematické okruhy hudebních činností učit napříč všemi ročníky dle aktuální situace.

Učivo

Výstupy
o
o
o

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o
o
o

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o

Opakuje písně a nauku z 8. ročníku
Zpívá intonačně a rytmicky přesně podle svých možností
Zpívá náročnější písně lidové i umělé v durových i mollových
tóninách
Zpívá sborově i sólově
Zazpívá dvojhlas
Zpívá jednoduchý kánon
Zpívá bezpečně českou hymnu
Vyhledá a zapíše noty půlové, čtvrťové, celé a osminové
V grafickém záznamu najde tóny s tečkou a určí jejich délku
(čtvrťové a osminové)
V textu vyhledá a vysvětlí slovo repetice
Provádí jednoduché hudební improvizace
Vytváří předehru a závěr písně na Orffovy hudební nástroje
Vytváří pohybové improvizace na základě individuálních
schopností s akcentem na pohybovou kulturu
Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků polky a
valčíku
Tančí valčík dle svých individuálních schopností
Při pohybovém ztvárnění hudby uplatňuje prvky tvořivé
dramatiky
Vytleskává rytmus
Seznamuje se s diskotékovým tancem a tančí dle hudby
vyjádří jednoduchý souhlas či nesouhlas Soustředí se na
poslech ukázky a vysvětlí obsah
Poslouchá úryvky z opery a vysvětlí charakteristické znaky
opery
Poslouchá další skladby jazzové a rockové hudby
Zná a vysvětlí pojem symfonický orchestr
Rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru
Seznamuje se s životem a díly hudebních skladatelů J. Ježka
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5.7.2.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Hudební výchova
v dobíhajícím programu dle RVP ZV – LMP

Předmět: Hudební výchova
Ročník: 9.
Učivo

Výstupy
o
o
o

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

o
o
o
o
o

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o
o
o
o

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o

Opakuje písně a nauku z 8. ročníku
Zpívá intonačně a rytmicky přesně podle svých možností
Zpívá náročnější písně lidové i umělé v durových i mollových
tóninách
Zpívá sborově i sólově
Zazpívá dvojhlas
Zpívá jednoduchý kánon
Zpívá bezpečně českou hymnu
Orientuje se v notovém zápise
Vyhledá a zapíše noty půlové, čtvrťové, celé a osminové
Vyhledává skupiny not (osminové)
V grafickém záznamu najde tóny s tečkou a určí jejich délku
(čtvrťové a osminové)
Dokáže taktovat 2/3 3/4 4/4 takt
V textu vyhledá a vysvětlí slovo repetice
Reprodukuje jednoduchou píseň či melodie podle notového
zápisu
Provádí jednoduché hudební improvizace
Vytváří složitější doprovod k písni na hudební nástroje
Vytváří předehru a závěr písně na Orffovy hudební nástroje
Vytváří pohybové improvizace na základě individuálních
schopností s akcentem na pohybovou kulturu
Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků polky a
valčíku
Tančí valčík dle svých individuálních schopností
Při pohybovém ztvárnění hudby uplatňuje pvky tvořivé
dramatiky
Vytleskává rytmus
Seznamuje se s diskotékovým tancem a tančí dle hudby
vyjádří jednoduchý souhlas či nesouhlas
Soustředí se na poslech ukázky a vysvětlí obsah
Poslouchá úryvky z opery a vysvětlí charakteristické znaky
opery
Poslouchá další skladby jazzové a rockové hudby
Zná a vysvětlí pojem symfonický orchestr
Rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru
Seznamuje se s životem a díly hudebních skladatelů J. Ježka
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5.7.3 Výtvarná výchova

5.7.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova
Výtvarný vývoj je podstatnou a složitou součástí celkového psychického rozvoje dítěte
školního věku. Umožňuje žákům poznávat okolní i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných
činností. Výtvarné tvoření rozvíjí u žáků přirozenou potřebu výtvarného vyjádření, jejich
fantazii a prostorovou představivost a významně napomáhá k utváření kreativní stránky jejich
osobnosti. Ve výtvarném tvoření se utváří a rozvíjí vztah žáků k lidovému umění, k ochraně
životního prostředí a kulturnímu dědictví.
Žáci se seznamují s různými výtvarnými technikami a materiály formou hravé činnosti
a experimentování. Svými formami výuky a obsahem učiva umožňuje žákům získat soubor
vědomostí, pracovních dovedností a návyků potřebných v běžném životě a k formulování
jejich osobnosti, motorických i tvořivých schopností a dovedností.
5.7.3.2 Metody a formy práce
Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují s pomocí
asistenta a se speciálními kompenzačními pomůckami a úpravami. Je brán zřetel na
individuální zvláštnosti a schopnosti žáka. Výuka probíhá ve třídách, prostorách školy a
různých místech dle potřeby výuky. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně.
Jsou vedeny i k teamové spolupráci v rámci třídy i celé školy.
V rozvrhu je možné vytvořit blok Pv/Pč a Vv tak, že je výuka organizována jako
dvouhodinovka s pravidelným střídáním předmětů s dodržením časové dotace.
5.7.3.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Kompetence k učení
o vedeme žáky k vlastnímu časovému rozvržení, které vede k dokončení výtvarné práce
o klademe důraz na soustředěnou aktivitu a zájem o vlastní výtvarnou práci, ale také
výtvarné umění
o věnujeme pozornost hledání a používání souvislostí mezi jednotlivými oblastmi,
mezipředmětovými tématy a projekty
o používáme různé výtvarné techniky a metody práce podporující tvořivost žáka
o organizujeme návštěvy výstav a významných uměleckých památek
o vysvětlujeme význam výtvarných pomůcek ve výtvarné výchově
Kompetence k řešení problému
o vedeme žáka k samostatnému zpracování zadané výtvarné práce
o organizujeme projektové vyučování
o podporujeme u žáků hledání a respektování různých pohledů na výtvarnou práci a
výtvarné umění
o usilujeme o správné pochopení obsahu vztahu učitel – žák
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Kompetence sociální a personální
o budujeme zdravé vztahy učitel-žák, žák-žák
o podporujeme rozvoj výtvarně talentovaných žáků (doporučení ke studiu výtvarné
školy, účast ve výtvarných soutěžích, motivace ke studiu na střední umělecké škole)
Kompetence komunikativní
o vedeme žáky k prezentaci vlastní výtvarné práce, ale také výtvarného umění
o organizujeme práci ve skupině
o vysvětlujeme etická a morální pravidla při komunikaci a budeme vyžadovat jejich
dodržování
o zařadíme do výuky výtvarnou práci vyžadující vzájemnou kooperaci
Kompetence občanské
o zapojíme žáky do výzdoby naší školy
o podpoříme výtvarnou tvořivostí různé společenské činnosti naší školy např. soutěž ve
výzdobě tříd
o upozorňuje na možné nebezpečí globalizace a důležitosti ekologického jednání
o vedeme žáky k poznání našich státních symbolů, vlastenectví, apod.
Kompetence pracovní
o vedeme žáky k pořádku a dodržování pracovních pravidel a řádu
o žáky zapojíme do výzdoby školních prostor
o klademe důraz na připravenost pomůcek do VV a schopnost udržovat pomůcky v
předepsaném stavu
5.7.3.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 1.
Učivo
Úvodem

o
o
o
o
o

VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ
SKUTEČNOSTI

o
o
o
o
o
o
o
o
o

PRÁCE DEKORATIVNÍ A
PROSTOROVÉ

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Výstupy
žák se seznamuje se základními návyky a postupy při práci s barvami
učí se organizovat práci
poznává a osvojuje si vlastnosti jednotlivých výtvarných materiálů, se
kterými bude nadále pracovat
osvojuje si základy bezpečnosti při práci
pracuje dle individuálních možností a dle potřeby se speciálními
pracovními pomůckami, v případě nutnosti s dopomocí asistenta
rozlišuje tvary, barvy a struktury
pomocí barev, vjemů a postojů vyjadřuje vlastní prožitky – OSV –
Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
rozvíjí své vlastní pozorování, vyjadřovací schopnosti a výtvarné
vyprávění
učí se pozorovat přírodu i své okolí
vyhledává a dotváří přírodniny
rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť
popíše své výtvarné sdělení
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie,
tvary, objemy, barvy, objekty…)
porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností
,vjemů, zážitků a představ
seznamuje s barvami a jejich odstíny
zkouší míchat barvy
poznává vlastnosti barev ( barvy husté- řídké, světlé-tmavé) a využívá
jich v praxi
objevuje možnosti hry s linií a s barvou
prakticky rozlišuje pojem kresba a malba
využívá plochy pro výtvarné vyjádření a rozvíjí svůj cit pro prostor
pracuje s geometrickými tvary v ploše
zjišťuje vlastnosti plastických materiálů při modelování,
zobrazuje tvary a funkce věcí
seznamuje se s dětskými ilustracemi
zná a rozlišuje pojmy – hračka-loutka-školní potřeba

Mezipředmětové vztahy v 1. ročníku:
Výtvarné ztvárnění učiva v ostatních předmětech – výukové plakáty, pomůcky (např. ČJ abeceda, M - číslice, témata z ČLS), ztvárnění pohádek, příběhů, bezpečnost a první pomoc
Hudební výchova – ztvárnění písniček, hudební hádanky podle obrázků
Pracovní výchova – organizace pracovního místa a pomůcek
Tělesná výchova – uvolňovací cviky
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 2.
Učivo
Úvodem

o
o
o

VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ
SKUTEČNOSTI

o
o
o

o
o
o
PRÁCE DEKORATIVNÍ A
PROSTOROVÉ

o
o
o
o
o
o
o
o

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

o
o
o
o
o
o
o

Výstupy
Zopakuje si všechny znalosti o barvách a vlastnostech materiálů
znovu si připomene zásady bezpečnosti a hygieny při práci v hodinách
tvořivé výchovy
pracuje dle individuálních možností a dle potřeby se speciálními
pracovními pomůckami, v případě nutnosti s dopomocí asistenta
ztvárňuje vlastní prožitky a představy
rozvíjí své pozorovací schopnosti
vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky - OSV – Kreativita –
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
pokouší se o výtvarné vyjádření děje pohádek, příběhů a svých zážitků
rozlišuje tvary a funkce předmětů
snaží se o zachycení jednoduchých proporcí postavy i předmětů
v různém prostředí
zná a rozumí pojmu barvy řídké a husté, světlé a tmavé a umí jich
využívat v praxi
rozvíjí dovednost ředění a míchání barev
pomocí hry si osvojuje dovednosti práce s linií
rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor
dále též rozvíjí své praktické znalosti a zkušenosti při modelování
prohlubuje cit pro výtvarný rytmus s využitím max.dvou prvků
dokáže si již sám vybrat jednoduchý výtvarný nástroj podle své potřeby
tj. dřívko, špejle, štětec
zvládá dle svých individuálních schopností základní činnosti práce
s různými materiály
pracuje s ilustrací
prohlubuje si znalosti o různých vyjadřovacích prostředcích
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
porovnává ilustrace a popisuje obrázky, poznává s dopomocí obrázky
dětských ilustrátorů tj. Josef Lada, Zdeněk Miler a Helena Zmatlíková
rozumí pojmům hračka, loutka, maňásek
rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus v umění, kultuře bydlení a odívání
začíná vnímat výtvarná díla

Mezipředmětové vztahy v 2. ročníku:
Výtvarné ztvárnění učiva v ostatních předmětech – výukové plakáty, pomůcky (např. ČJ abeceda, M - číslice, témata z ČLS), ztvárnění pohádek, příběhů, bezpečnost a první pomoc
Hudební výchova – ztvárnění písniček, hudební hádanky podle obrázků
Pracovní výchova – organizace pracovního místa a pomůcek
Tělesná výchova – uvolňovací cviky
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Anglický jazyk – výtvarné ztvárnění abecedy, písmen, slov
Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 3.
Učivo
VÝTVARNÍ VYJÁDŘENÍ
SKUTEČNOSTI

PRÁCE DEKORATIVNÍ A
PROSTOROVÉ

Výstupy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

o
o
o
o
o

žák dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky
v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání
linie,tvary,objemy.barvy,objekty a další prvky a jejich kombinace
zná a rozliší základní barvy a dokáže je vhodně použít
rozliší barvy teplé a studené
zdokonaluje se v zachycení proporcí lidské postavy
vyhledá a roztřídí přírodniny, výtvarně je dotváří na základě představ
rozpozná lidské výtvory, pozoruje a porovnává jejich tvar
poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti - OSV – Kreativita –
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
poznává různé druhy linie
rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus (rytmické řazení prvků)
poznává základní vlastnosti plastických materiálů, objem vytváří
modelováním
zvládá dle svých individuálních schopností manuální práci
s jednoduchými materiály a pomůckami: skládání, ohýbání, stříhání,
trhání, vystřihování, nalepování.
seznamuje se s funkcí ilustrace a s obrázky Adolfa Borna a Zdeňka
Smetany
poznává výtvarnou hodnotu hračky, loutky
seznamuje se s různými druhy výtvarného umění (malířství, sochařství) –
MUV – Kulturní diference – poznávání vlastního kulturního zakotvení
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření
odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Mezipředmětové vztahy v 3. ročníku:
Výtvarné ztvárnění učiva v ostatních předmětech – výukové plakáty, pomůcky (např. ČJ –
vyjmenovaná slova, M - číslice, témata z ČLS), ztvárnění pověstí a bájí, výroba dekorací, kulis,
loutek, bezpečnost a první pomoc
Hudební výchova – ztvárnění písniček, hudební hádanky podle obrázků, dramatizace
písní s loutkami
Pracovní výchova – organizace pracovního místa a pomůcek
Tělesná výchova – uvolňovací cviky
Anglický jazyk – výtvarné ztvárnění abecedy, písmen, slov
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 4.
Učivo
VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ
SKUTEČNOSTI

Výstupy
o

o
o

o
o
o

PRÁCE DEKORATIVNÍ A
PROSTOROVÉ

o
o
o
o
o

o
o

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

o
o
o

při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření :porovnává je na základě vztahů (světlostní
poměry,barevné kontrasty,proporční vztahy a jiné)
žák dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky, zážitky z filmů, knihy
při tvorbě vizuálně obrazových vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
dokáže přesněji výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy
sleduje základní přírodní zákonitosti na tvarově zajímavých živých i
neživých přírodninách a dotváří je
pozoruje a srovnává tvary užitkových předmětů, pokouší se je výtvarně
vyjádřit v ploše
snaží se využívat stínování, barevné kontrasty a proporce
poznává výtvarné možnosti linie, druhy linie - OSV – Kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů kreativity
pozná různé druhy linií a jejich výrazové možnosti
modelováním vytváří prostorové objekty na základě představ a fantazie
užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku
– v objemovém vyjádření modelování, v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
dokáže rytmicky řadit různé prvky (přírodní, geometrické)
zvládá dle svých schopností manuální práci s jednoduchými materiály a
pomůckami: skládání, ohýbání, stíhání, trhání, vystřihování, nalepování,
slepování.
podle výrazových prostředků pozná díla některých dětských ilustrátorů
(Pilař, Trnka, Čapek)
rozliší hračky současné a lidové
pozná některé aspekty kultury odívání a kultury bydlení – MUV –
Kulturní diference – poznávání vlastního kulturního zakotvení

Mezipředmětové vztahy v 4. ročníku:
Výtvarné ztvárnění učiva v ostatních předmětech – výukové plakáty, pomůcky (např. ČJ –
slovní druhy, pádové otázky, M - zaokrouhlování, témata z ČLS), ztvárnění pověstí a bájí,
výroba dekorací, kulis, loutek, pexeso, bezpečnost a první pomoc
Hudební výchova – ztvárnění písniček, hudební hádanky podle obrázků, dramatizace
písní s loutkami
Pracovní výchova – organizace pracovního místa a pomůcek
Tělesná výchova – uvolňovací cviky
Anglický jazyk – výtvarné ztvárnění abecedy, písmen, slov, obrázkový slovníček
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 5.
Učivo
VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ
SKUTEČNOSTI

Výstupy
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
PRÁCE DEKORATIVNÍ A
PROSTOROVÉ

o

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

žák rozvíjí svou fantazii a představivost
pozná základní a podvojné barvy a vhodně je použije
dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy a hlavy, konfrontuje
představu se skutečností
dokáže vyjádřit vnitřní stavbu a vnitřní členění přírodních objektů
pomocí výtvarné linie
rozvíjí své prostorové vidění, cítění a vyjadřování na základě pozorování
prostorových jevů a vztahů
tvary užitkových předmětů srovnává a vyjadřuje výtvarně v ploše i
prostoru
nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření, a to zrakovým
vnímáním i dalšími smysly - OSV – Kreativita – cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity
kombinuje výtvarné techniky a materiály
vyjadřuje nové i neobvyklé pocity a prožitky
vnímá umění jako možný zdroj inspirace – MUV – Multikulturalita – jako
prostředek vzájemného obohacování
výtvarným projevem vyjadřuje sociální vztahy
nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
dokáže řešit úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická i
asymetrická řešení)
seznamuje se s funkcí písma (sdělnou a výtvarnou)
poznává písmo jako dekorativní prvek
poznává základní prostorové útvary a modeluje podle skutečnosti
dokáže kompozičně řešit plochu s použitím libovolných geometrických
prvků
dokáže porovnat výrazové prostředky různých ilustrátorů, poznává
ilustraci jako umělecký prostředek
chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti od přesné podoby
světa
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje
k nim jako ke zdroji inspirace
poznává různé druhy výtvarného umění
seznamuje se s díly malířů, sochařů a architektů
poznává estetickou úroveň předmětů denní potřeby
poznává typy obrazných vyjádření (reklama, animovaný film, comics,
fotografie)
pracuje s reklamou (projekt REKLAMA – průřezové téma mediální
výchova)

Mezipředmětové vztahy v 5. ročníku:
Výtvarné ztvárnění učiva v ostatních předmětech – výukové plakáty, pomůcky i témata z ČLS,
ztvárnění pověstí a bájí, výroba dekorací, kulis, loutek, pexeso, bezpečnost a první pomoc
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Hudební výchova – ztvárnění písniček, hudební hádanky podle obrázků, dramatizace
písní s loutkami, malba po poslechu vážné hudby
Pracovní výchova – organizace pracovního místa a pomůcek
Tělesná výchova – uvolňovací cviky
Anglický jazyk – výtvarné ztvárnění abecedy, písmen, slov, obrázkový slovníček
Práce s počítačem – výtvarné práce v programu Malování, práce v grafickém editoru,
vyhledávání děl výtvarníků
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 6.
Učivo
KOUZLO LINIE A BODU

-

Kresba

BAREVNÝ SVĚT

-

Malba

KOMPOZICE

o

výtvarné vyjádření
prostoru

SVĚT HMOTY
práce v materiálu

-

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA

-

výtvarné vyjádření
přírody

ČLOVĚK

-

-

výtvarné ztvárnění
člověka

CIVILIZACE
výtvarné vyjádření
okolního světa, práce
v materiálu

-

-

UŽITÉ UMĚNÍ A PRÁCE V
DEKORU

-

DĚJINY UMĚNÍ
teorie výtvarného
umění

-

-

Výstupy
volí vhodné pomůcky a materiály pro kresbu, využívá výrazové
vlastnosti bodu a linie, pracuje s kvalitou linie
odliší barvy základní a barvy odvozené, volí vhodné materiály a
pomůcky pro malbu, využívá odlišných vlastností vodových a
temperových barev, hraje si s barvou (hustota, odstíny, tóny)
umí pracovat s omezenou barevnou škálou, dokáže za pomocí
základních barev namíchat barvy odvozené, zná barevné spektrum
používá základní kompoziční principy, umí vyjádřit prostorové vztahy,
výtvarně rozliší zobrazovaný předmět a pozadí, využívá celé plochy
formátu, užívá základní pravidla perspektivy, postupuje od celku
k jednotlivostem - OSV – Kreativita – cvičení pro rozvoj základních
rysů kreativity
vytváří prostorové objekty, využívá různých přírodních materiálů
modeluje základní tvary a struktury
domýšlí tvary, tvoří tvary nové, kombinuje je a vytváří tak nové
objekty inspirované světem přírody i světem lidí
pozoruje a pojmenovává základní struktury, otiskem přenáší struktury
a dále s nimi pracuje ve výtvarné činnosti
pracuje s přírodními materiály, kombinuje je a vytváří asambláže
pozoruje svět kolem sebe, vnímá přírodní zákonitosti a souvislosti,
studuje struktury, povrchy, odlišnou stavbu rostlin a živočichů,
pokouší se vyjádřit růst, časové proměny, prožitky z reality se pokouší
přenést do svého vnitřního světa a dále s ním pracuje
vnímá odlišné způsoby zobrazování lidské postavy dnes a v minulosti,
požívá základní pravidla pro realistické zobrazení lidské tváře,
experimentuje s portrétem nebo autoportrétem, vnímá odlišnosti
každé podobizny -gesta, biologické danosti
pozoruje svět civilizace a dokáže popsat rozdíly mezi ním a světem
přírody, vytváří a vynalézá nové předměty, tvoří prostorové práce
založené na reálném zobrazení i z představ
zjednodušuje objekty a přetváří je v nové
rozpozná základní prvky architektury, porovnává kulturu bydlení dnes
a v minulosti
vytváří plošný dekor, zjednodušuje prvky, uplatňuje výraz linie, tvoří
pomocí různých nástrojů a materiálů, experimentuje
používá základní typy písma, využívá písmo ve své tvorbě – MV –
Práce v realizačním týmu – redakce školního webu, práce v týmu,
organizace v týmu, delegování úkolů v týmu
porovnává životní styl v minulosti a dnes (např. móda, bytové
dekorace apod.)
zná klíčová výtvarná díla minulosti (např. pravěk, starověk, antické
Řecko a Řím), kriticky pozoruje a hodnotí výtvarní díla v minulosti,
využívá znalosti ve své tvorbě
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 7.
Učivo
TEORIE BAREV
Malba

o

KOMPOZICE

o
o
o
o
o
o

Výtvarné vyjádření
prostoru

o

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA

o

Výtvarné zobrazení
přírody

o

ČLOVĚK
výtvarné ztvárnění
člověka

CIVILIZACE
výtvarné vyjádření
okolního světa, práce v
materiálu

UMĚNÍ A PRÁCE V
DEKORU

o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

DĚJINY UMĚNÍ

o
o

teorie výtvarného
umění

o

Výstupy
rozliší barvy základní a odvozené, kombinací základních barev
namíchá barvy odvozené, pracuje s barevným spektrem
pracuje s barevnými plochami
vysvětlí rozdíl mezi kresbou a malbou
experimentuje s vlastnostmi barev (hustotou, sytostí apod.)
zná základní symboliku barev
vyhledává a pozoruje linie a barvy kolem sebe
řadí prvky do formátu podle základních kompozičních pravidel,
využívá barevnou kompozici
výtvarně rozlišuje figuru a pozadí, využívá celé plochy formátu, užívá
základní pravidla perspektivy
pozoruje svět přírody, všímá si složitějších tvarů, které využívá ve své
tvorbě
pozoruje přírodní řád a cykly, snaží se je uplatnit ve své výtvarné
tvorbě - OSV – Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity
pracuje s portrétem, zná základní proporce lidské postavy
pozoruje člověka v cyklu přírody, zachycuje změny (např. stárnutí)
experimentuje a snaží se zobrazit své pocity a nálady
vnímá všemi smysly, do vnímání zapojuje celé své tělo
pozoruje svět kolem sebe a pokouší se jej kriticky posuzovat
inspiruje se světem lidí i přírodou a konstruuje objekty, experimentuje
s objekty, materiálem
zná základní prvky architektury
vnímá a reflektuje módu, kriticky hodnotí
vytváří plošný i prostorový dekor, vytváří drobné předměty do
interiéru, experimentuje s prvky dekoru, vymýšlí své vlastní dekory
užívá písmo ve výtvarném projevu, zná základní pravidla pro
vytvoření pozvánky, plakátu MV – Práce v realizačním týmu –
redakce školního webu, práce v týmu, organizace v týmu
experimentuje s různými materiály
zná základní umělecká díla a umělce (např. Velké Moravy,
Románského slohu, gotiky, renesance, baroka.. )
dokáže rozlišit jednotlivé slohy, zná základní znaky jednotlivých
slohů, porovnává je
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 8.
Učivo
TEORIE BAREV
malba

KOMPOZICE
výtvarné vyjádření prostoru

PROSTOROVÉ PRÁCE
práce s materiálem

ČLOVĚK A JEHO VNITŘNÍ
SVĚT
výtvarné vyjádření člověka

o
-

UŽITÉ UMĚNÍ A PRÁCE V
DEKORU

-

DĚJINY UMĚNÍ

-

Výstupy
rozliší základní a odvozené barvy
umí pomocí základních barev namíchat ostatní barvy
zná barevné spektrum
pracuje s barevnými plochami
umí vysvětlit rozdíl mezi malbou a kresbou
experimentuje s vlastnostmi barev ( hustotou, sytostí apod.) - OSV –
Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
používá barvu jako prostředek pro vyjádření pocitů a nálad
používá základní pravidla kompozice a používá je ve své tvorbě
( kompozice barevná, světelná, prostorová)
zná pravidla perspektivy a běžně je užívá při své tvorbě
využívá celou plochu formátu
zná základní zákonitosti a postupy při kresbě, malbě a grafice
experimentuje s různými materiály
vybírá vhodné materiály pro svou tvorbu
zná základní postupy a pomůcky při práci s jednotlivými materiály
instaluje objekty do prostoru
vnímá estetickou hodnotu objektů
uvědomuje si sebe sama v kontextu společnosti
přemýšlí a kriticky vnímá okolí
zpochybňuje jednoznačnosti a dále myšlenky rozvíjí
pokouší se vyjádřit symboliku psychických stavů
experimentuje s komunikací verbální i neverbální
experimentuje s prostorem a sebou, užívá hudbu ve tvorbě, vnímá ji
a nechá se jí při tvorbě ovlivňovat

pracuje s písmem ve výtvarném projevu
tvoří např. plakáty, pozvánky apod.
zná základní druhy písma
doplňuje písmo o obraz a naopak
tvoří užitkové předměty z netradičních materiálů
zná základní prvky lidového umění, uvědomuje si jejich estetickou
hodnotu
rozezná umělecké slohy např. rokoko, klasicismus, romantismus a
umění 19. a poč. 20. stol.
rozpozná jednotlivé slohy, zná jejich základní znaky
zná nejvýznamnější díla a umělce daných období
porovnává životní styl nyní a dříve
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 9.
Učivo
BARVA

Výstupy
o

malba

KOMPOZICE
výtvarné vyjádření prostoru

PROSTOROVÉ PRÁCE
práce s materiálem

ČLOVĚK A JEHO VNITŘNÍ
SVĚT
výtvarné zpracování člověka

UŽITÉ UMĚNÍ A PRÁCE
V DEKORU
umění kolem nás
aktivní vnímání umění

DĚJINY UMĚNÍ
teorie výtvarného umění

-

zná teorii barev
umí namíchat barvy odvozené
účelně kombinuje barvy a pracuje s jejich symbolikou - OSV –
Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
vnímá barvu jako prostředek k vyjádření emocí a nálad
spontánně tvoří a domýšlí svá výtvarná díla
zná a užívá kompoziční pravidla
využívá celé plochy formátu
zná postupy práce při plošném zobrazení
využívá vlastnosti zvolených výrazových prostředků
vybírá a kombinuje dostupné materiály
zná vlastnosti vybraných materiálů
zná základní postupy práce s těmito materiály
vybírá vhodné pomůcky
tvoří prostorové objekty inspirované realitou i svým vnitřním světem
zná proporce lidské postavy
experimentuje s formami zobrazení lidské postavy
uvědomuje si sebe sama v kontextu společnosti a komunikuje
s druhými
snaží se pomocí umění vyjádřit své pocity a nálady
zná základní druhy písma
pracuje s písmem ve výtvarném projevu
tvoří drobné dekorativní práce do interiérů
uvědomuje si estetické kvality užitého umění
zná lidové umění
navštěvuje výstavy
vnímá umělecké dílo nejen jako divák ale i jako umělec
obhajuje své názory a přijímá názory druhých
experimentuje ve svém výtvarném projevu
zná základní umělecké styly 20. stol. a významné umělce
orientuje se v základních výtvarných směrech

5.7.3.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Výtvarná výchova dle
dobíhajícího programu dle RVP ZV – LMP

Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 9.
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Poznámka: náplň předmětu má stejné cíle a úkoly jako v předchozích ročnících, zvyšuje se náročnost.
Žáci pracují dle svých individuálních možností, popř. dle svých individuálních plánů.
Učivo
TEORIE BAREV
malba

KOMPOZICE
výtvarné vyjádření prostoru

PROSTOROVÉ PRÁCE

Výstupy
o zná teorii barev, umí namíchat barvy odvozené, účelně
kombinuje barvy a pracuje s jejich symbolikou, vnímá
barvu jako prostředek vyjádření emocí a nálad, spontánně
tvoří a domýšlí svá výtvarná díla OSV – Kreativita –
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
o zná a užívá kompoziční pravidla, využívá celé plochy
formátu, zná postupy práce při plošném zobrazení,
využívá vlastnosti zvolených výrazových prostředků
o

práce s materiálem

o
ČLOVĚK A JEHO VNITŘNÍ
SVĚT

o

výtvarné ztvárnění člověka

o

UŽITÉ UMĚNÍ A PRÁCE V
DEKORU

o

UMĚNÍ KOLEM NÁS

o

o

aktivní vnímání umění

DĚJINY UMĚNÍ

o
o

teorie výtvarného umění

o

vybírá a kombinuje dostupné materiály, zná vlastnosti
vybraných materiálů, zná základní postupy práce s těmito
materiály, vybírá vhodné pomůcky a nástroje při práci
s materiály
tvoří prostorové objekty inspirované realitou i svým
vnitřním světem
zná proporce lidské postavy, experimentuje s formami
zobrazení lidské postavy
uvědomuje si sebe sama v kontextu společnosti,
komunikuje s druhými, snaží se pomocí umění vyjádřit
své pocity i nálady
zná základní druhy písma, pracuje s písmem ve výtvarném
projevu
tvoří drobné dekorativní práce do interiérů, uvědomuje si
estetické kvality užitého umění, zná lidové umění
navštěvuje výstavy, vnímá umělecké dílo nejen jako
divák, ale i jako umělec, vede dialog s ostatními, obhajuje
své názory a přijímá názory druhých
experimentuje ve svém výtvarném Projevu
zná základní umělecké směry 20. století a významné
umělce
orientuje se v základních znalostech dějin umění, zná
základní znaky jednotlivých uměleckých období,
porovnává život v minulosti a dnes
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5.8 Člověk a zdraví
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví
(poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat
ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci
poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, jeho ochrany i hloubku
problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různými riziky,
která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby
chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru
odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních
životních hodnot1), o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi.
Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na
činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a
jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité,
aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují.
Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho
všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i na
větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se
zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k
rozvoji i ochraně zdraví.
V naší škole se snažíme o celostní přístup ke zdraví. Otevřeně komunikujeme o specificích
jednotlivých druhů postižení našich žáků, vedeme je k překonávání překážek, samostatnosti
a k ochraně vlastního zdraví v souladu s lékařskými doporučeními.
5.8.1.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
tím, že vede žáky k:
o poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot
o pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k
vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným
prostředím a atmosférou příznivých vztahů
o poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu
vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
o získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i
na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
o využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu,
k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v
každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní
ochranou zdraví
o propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými
vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
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o

o

ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných
událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých
mimořádných událostí
aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně
prospěšných činností ve škole i v obci.

5.8.2 Výchova ke zdraví
5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho
složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím
obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních
vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich
uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních
rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu
rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje také výchovu k mezilidským
vztahům. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských
vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků.
5.8.2.2 Metody a formy práce
Rozvíjíme znalosti a dovednosti i postoje žáků, vedeme je k projektovému vyučování,
komunikaci vhodnými prostředky a toleranci. Výuka probíhá v kmenových učebnách, je
vhodně doplňována besedami, výukovými programy přístupnými na internetu. Žáci pracují
dle svých individuálních schopností a možností, s případnou dopomocí asistenta pedagoga.
5.8.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Kompetence k učení
o seznamujeme žáky s obecně používanými termíny a učíme je dávat do obecných
souvislostí
o učíme žáky vyhledávat a třídit informace samostatně či ve spolupráci s ostatními žáky
o vedeme je k chápání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
Kompetence k řešení problémů
o vedeme žáky k samostatnému řešení problému na základě získaných dovedností
o snažíme se u žáků o pochopení významu kontroly dosažených výsledků
o vybízíme žáky k uvědomění si, že problém může mít více správných řešení
Kompetence komunikativní
o podporujeme žáky k vyjadřování svého názoru a naslouchání názorům druhých
o vedeme je ke komunikaci se spolužáky, učiteli i ostatními dospělými ve škole i mimo
ni
o vybízíme žáky k otevřené diskusi k podpoře zdravých životních návyků
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Kompetence sociální a personální
o učíme žáky spolupracovat uvnitř kolektivu samostatným řešením přiměřených úkolů
o umožňujeme dosažení pocitů sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence občanské
o vedeme žáky ke schopnosti poskytnutí první pomoci v rámci svých možností a
zodpovědnému chování v krizových situacích
o vedeme žáky k dodržování pravidel zdravého životního stylu
o vybízíme žáky k respektování individuality každého člověka
Kompetence pracovní
o umožňujeme přistupovat kriticky k výsledkům, kterých dosáhli, učíme je stanovovat si
kritéria hodnocení vlastní práce
o vedeme žáky k dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce
5.8.2.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Výchova ke zdraví
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 8. + 9. ročník
UČIVO
MEZILIDSKÉ
VZTAHY A
FORMY
SOUŽITÍ

VÝSTUPY

Vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství,
láska, partnerské vztahy, manželství a
rodičovství
Vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity – rodina, škola, vrstevnická
skupina, obec, spolek
Mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – respektování sebe sama i
druhých, přijímání názoru druhého,
empatie; chování podporující dobré
vztahy, aktivní naslouchání, dialog,
efektivní a asertivní komunikace a
kooperace v různých situacích, dopad
vlastního jednání a chování

o

zná zásady slušného chování ve
společnosti

o

ví, jak se chovat při kontaktu
s neznámými lidmi

o respektuje přijatá pravidla
soužití mezi spolužáky i jinými
vrstevníky a přispívá k utváření
dobrých mezilidských vztahů v
širším společenství (v rodině,
komunitě)
o

učí se jednat v konfliktních a
krizových situacích

o vysvětlí role členů komunity
(rodiny, třídy, spolku) a uvede
příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu
sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z
hlediska prospěšnosti zdraví

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ
ROZVOJ
ČLOVĚKA

Sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě
samému, vztah k druhým lidem; zdravé a
vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí
vlastní identity
Seberegulace a sebeorganizace činností a
chování – cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení;
zaujímání hodnotových postojů a
rozhodovacích dovedností pro řešení
problémů v mezilidských vztazích;
pomáhající a prosociální chování
Psychohygiena v sociální dovednosti pro
předcházení a zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech
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o

projevuje odpovědný vztah k
sobě samému, k vlastnímu
dospívání a pravidlům
zdravého životního stylu;
dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví v
rámci školy a obce

o

respektuje zdravotní stav a
individuální zvláštnosti sebe i
svých vrstevníků

o

posoudí různé způsoby chování
lidí z hlediska odpovědnosti za
vlastní zdraví i zdraví druhých a
vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch
aktivní podpory zdraví
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o samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační
techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu,
překonávání únavy a
předcházení stresovým
situacím

ZMĚNY
V DOSPÍVÁNÍ
A SEXUÁLNÍ
DOSPÍVÁNÍ

ZDRAVÍ A PÉČE
O NĚJ

Dětství, puberta, dospívání – tělesné,
duševní a společenské změny
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví –
zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako
součást formování osobnosti, zdrženlivost,
předčasná sexuální zkušenost;
promiskuita; problémy těhotenství a
rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní
identity

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na
zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk,
osvětlení, teplota

o

respektuje změny v období
dospívání, vhodně na ně
reaguje; a kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví

o

respektuje význam sexuality v
souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními
životními cíli

o

zná zásady odpovědného
chování v oblasti sexuality na
elektronických médiích, uvede
postup v konkrétních
modelových příkladech

o

chápe význam zdrženlivosti v
dospívání a odpovědného
sexuálního chování

o

zná hygienické postupy a
preventivní činnosti
podporující reprodukční zdraví

o

vysvětlí na příkladech přímé
souvislosti mezi tělesným,
duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi
uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou
zdraví

o

usiluje v rámci svých možností
a zkušeností o aktivní podporu
zdraví

Výživa a zdraví – zásady zdravého
stravování, pitný režim, vliv životních
podmínek a způsobu stravování na zdraví;
poruchy příjmu potravy
Tělesná a duševní hygiena, denní režim –
zásady osobní, intimní a duševní hygieny,
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otužování, denní režim, vyváženost
pracovních a odpočinkových aktivit,
o vyjádří vlastní názor k
význam pohybu pro zdraví, pohybový
problematice zdraví a diskutuje
režim
o něm v kruhu vrstevníků,
rodiny i v nejbližším okolí
Podpora zdraví a její formy – prevence a
o dává do souvislostí složení
intervence, působení na změnu kvality
stravy a způsob stravování s
prostředí a chování jedince, odpovědnost
rozvojem civilizačních nemocí a
jedince za zdraví, podpora zdravého
v rámci svých možností
životního stylu, programy podpory zdraví
uplatňuje zdravé stravovací
návyky

OCHRANA A
PREVENCE
ZDRAVÍ

Ochrana před přenosnými chorobami základní cesty přenosu nákaz a jejich
prevence, nákazy respirační, přenosné
potravou, získané v přírodě, přenosné krví
a sexuálním kontaktem, přenosné
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty
Ochrana před chronickými nepřenosnými
chorobami a před úrazy – prevence
kardiovaskulárních a metabolických
onemocnění; preventivní a léčebná péče;
odpovědné chování v situacích úrazu a
život ohrožujících stavů (úrazy v
domácnosti, při sportu, na pracovišti, v
dopravě), základy první pomoci
Ochrana člověka za mimořádných
událostí – klasifikace mimořádných
událostí, varovný signál a jiné způsoby
varování, základní úkoly ochrany
obyvatelstva, evakuace, činnost po
mimořádné události, prevence vzniku
mimořádných událostí
Bezpečné chování a komunikace –
komunikace s vrstevníky a neznámými
lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém
prostředí, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií,
sebeochrana a vzájemná pomoc v
rizikových situacích a v situacích ohrožení
Dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve
škole, ochrana zdraví při různých
činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika
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o

uplatňuje osvojené preventivní
způsoby rozhodování, chování
a jednání v souvislosti s
běžnými, přenosnými,
civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se
zdravotním problémem a v
případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc

o

uplatňuje adekvátní způsoby
chování a ochrany v
modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí

o

projevuje odpovědné chování v
rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně
předchází situacím ohrožení
zdraví, a osobního bezpečí; v
případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc

o

vyhodnotí konkrétní rizikové
situace v silniční a železniční
dopravě a přizpůsobí jim své
chování a počínání
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silniční a železniční dopravy, vztahy mezi
účastníky silničního provozu vč. zvládání
agresivity, postup v případě dopravní
nehody (tísňové volání, zajištění
bezpečnosti)
Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci
– složky zdraví a jejich interakce, základní
lidské potřeby a jejich hierarchie

RIZIKA
OHROŽUJÍCÍ
ZDRAVÍ A
JEJICH
PREVENCE

Skryté formy a stupně individuálního
násilí a zneužívání, sexuální kriminalita –
šikana a jiné projevy násilí; formy
sexuálního zneužívání dětí; kriminalita
mládeže; komunikace se službami odborné
pomoci

o

zaujímá negativní postoje ke
všem formám násilí a brutality

o

uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek
a životní perspektivu mladého
člověka; uplatňuje osvojené
sociální dovednosti a modely
chování při kontaktu se
sociálně patologickými jevy ve
škole i mimo ni; v případě
potřeby vyhledá odbornou
pomoc sobě nebo druhým

o

dává do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
sociálně patologickými jevy

o

vyhodnotí na základě svých
znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv vrstevníků,
médií, sekt; uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a
agresi

Stres a jeho vztah ke zdraví kompenzační, relaxační a regenerační
techniky k překonávání únavy, stresových
reakcí a k posilování duševní odolnosti
Autodestruktivní závislosti - psychická
onemocnění, násilí mířené proti sobě
samému, rizikové chování (alkohol, aktivní
a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné
látky (předměty, nebezpečný internet),
násilné chování, těžké životní situace a
jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve
sportu)
Manipulativní reklama a informace –
reklamní vlivy, působení sekt
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5.8.2.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Výchova ke zdraví v dobíhajícím
programu dle RVP ZV – LMP

Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.
Učivo
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY
SOUŽITÍ

o
o
o
o
o

o
o
o
o

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
A JEJICH REFLEXE

Výstupy
procvičuje učivo z předešlého ročníku
zná zásady slušného chování ve společnosti
ví, jak se chovat při kontaktu s neznámými lidmi
učí se jednat v konfliktních a krizových situacích
v případě nutnosti dokáže vyhledat a přivolat pomoc,
nacvičuje a modelových situacích (policie, záchranná
služba, linka důvěry ….)
seznamuje se s negativními dopady brutality a násilí
zaujímá pozitivní vztah k menšinám
učí se chápat vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity
učí se rozumět pojmům kamarádství, přátelství, láska,
partnerské vztahy, manželství a rodičovství

o procvičuje učivo z předešlého ročníku
o respektuje zdravotní stav a individuální zvláštnosti sebe i
svých vrstevníků
o vyjmenuje poznatky o zdravém stravování
o ukazuje kladný vztah ke zdravému způsobu života
o dodržuje správné životní návyky
o zná souvislosti zdravotního a psychosociálního rizika
spojeného se zneužíváním návykových látek a
provozováním hazardních her
o vysvětlí životu ohrožující účinky spojené s konzumací
návykových psychoaktivních látek a užíváním drog
o vyjmenuje tělesné, duševní a společenské změny
v období dětství, puberty a dospívání
o zná průběh zdravého sexuálního dospívání
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5.8.3 Tělesná výchova
5.8.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v
problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a
zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou
zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové
činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně
ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro
uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a
výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu
života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání
žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně
kvalitu jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení
žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů
každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových
norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální
zdravotní stav žáků.
Od školního roku 2017/2018 v souladu s RVP ZV zavádíme do našeho ŠVP výuku plavání
v rozsahu 40 hodin. Tento kurz je realizován plaveckou školou Zéva v Hradci Králové a řídí se
učebním plánem plavecké školy. Vzhledem k organizaci školního roku bude kurz zařazen
v druhém pololetí příslušného školního roku.
Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám našich žáků a specifikům plaveckého výcviku
u našich žáků bude kurz rozdělen do tří navazujících ročníků, od 2. do 4. ročníku včetně,
s časovou dotací 15 hodin (ve 2. a 3. ročníku), resp. 10 hodin ve 4. ročníku.
Učební plán v plavecké škole je přizpůsoben individuálním možnostem každého žáka.
5.8.3.2 Metody práce a formy výuky
Výuka probíhá v tělocvičně školy, ve venkovních prostorách (školní zahrada, hřiště, hřiště
v okolí) a po dohodě v pronajatých tělocvičnách, v bazénu plavecké školy.
U žáků II. a III. třídy v období září – říjen a březen – červen je výuka realizována ve
venkovních prostorách, v případě špatného počasí je realizována výuka teoretických témat
z ŠVP (např. první pomoc, ochrana člověka za mimořádných událostí, hygiena a bezpečnost
při sportu, pravidla sportů). V zimním období (listopad – únor) je výuka realizována
v pronajaté tělocvičně.
U žáků I. A a I. B je výuka realizována celoročně v tělocvičně školy, ve venkovních prostorách
(školní hřiště, hřiště v okolí), v případě špatného počasí je zařazena výuka teoretických témat
z ŠVP (pravidla sportů, ochrana člověka za mimořádných událostí, hygiena a bezpečnost při
sportu, první pomoc).
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Žáci cvičí dle svých aktuálních možností (s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu) a s případnou
dopomocí asistenta pedagoga.
V případě zdravotního postižení realizujeme TV v souladu s doporučením odborného lékaře
(včetně případného omezení nebo osvobození z TV).
5.8.3.3 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o vedeme žáky k označení svých nedostatků a určení jejich příčin
o vedeme žáky ke schopnosti samostatně se připravit na pohybovou činnost, zhodnotit
kvalitu organizace svého pohybového režimu a podíl spolužáka na prováděné
pohybové aktivitě
Kompetence k řešení problémů
o vytváříme modelové situace umožňující orientaci a nabízející řešení problémové
situace
o motivujeme žáky k jednání v duchu fair-play, k čestnému soupeření a naplňování
olympijské myšlenky
Kompetence komunikativní
o podporujeme u žáků sebevědomé vystupování, vybízíme je ke kritické diskusi,
hodnocení, obhajobě svých názorů
o učíme žáky orientovat se ve strategii hry, domlouvat se na taktice v herní činnosti,
vzájemně spolupracovat
o motivujeme žáky k využití svých zkušeností a fantazie
Kompetence sociální a personální
o uskutečňujeme se žáky práci ve skupinách, dvojicích či samostatně
o vedeme žáky k uvědomění si svého podílu na společné práci, projevovat se dle svých
schopností, získaných dovedností a fyzické zdatnosti
Kompetence občanské
o učitel hodnotí výsledek, ale i cestu k jeho získání, vybízíme žáky k otevřenosti,
upřímnosti, aby se nebáli zeptat na své chyby a možnosti jejich odstranění
o vedeme žáky k toleranci postupů druhých a získávání vzájemné úcty a respektu
o motivujeme žáky ke snaze dosáhnout lepších výkonů, stanovení vlastního cíle,
zdokonalování svých dovedností
o vybízíme žáky ke sportovním aktivitám
Kompetence pracovní
o učíme žáky porozumět svým právům a povinnostem vyplývající z role hráče,
organizátora, rozhodčího nebo diváka a svá práva uplatňovat
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o napomáháme žákům předvídat možnosti úrazu a přizpůsobovat své jednání dané
situaci
5.8.3.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.

Učivo
POZNATKY Z TV A SPORTU

Výstupy
o
o
o
o

o
o
o
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ,
RYTMICKÁ, KOMPENZAČNÍ A
RELAXAČNÍ CVIČENÍ

o
o
o

GYMNASTIKA

o
o

ATLETIKA

o
o

SPORTOVNÍ HRY

TURISTIKA
OCHRANA ČLOVĚKA ZA
BĚŽNÝCH RIZIK A
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

o
o
o
o
o
o
o

Učí se reagovat na jednoduché povely a signály
učí se dodržovat hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy
používá vhodné oblečení a obuv na sport
osvojuje si dle svých individuálních předpokladů jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině
respektuje význam přípravy organismu před cvičením
dodržuje pokyny pro bezpečnost při pohybových činnostech
učí se spolupracovat při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
snaží se o správné provádění cviků pod vedením učitele
předvede jednoduchý taneční krok s hudbou
seznamuje se s relaxačními technikami – OSV – Psychohygiena
- dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému
dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových činnostech
předvede v souladu se svými individuálními schopnostmi pády,
kotoul vpřed, přeskok, chůzi po kladině, šplh o tyči, spouštění
ručkováním, vybrané cvičení s náčiním
opakuje po učiteli běžeckou abecedu /např.lifting, skiping,
zakopávání /
předvede v souladu s individuálními předpoklady základní
pohybové výkony
usiluje zlepšení svého pohybového výkonu
ovládá a dodržuje základní pravidla
snaží se spolupracovat s ostatními hráči
učí se dodržovat pravidla fair play
respektuje ochranu životního prostředí
dokáže překonat přírodní překážky
seznamuje se s rizikovými a mimořádnými událostmi, které
mohou nastat a způsoby, jak se jim vyvarovat

Mezipředmětové vztahy v 1. ročníku:
Uvolňovací cviky pro relaxaci v ostatních předmětech
Hudební výchova – dechová, rytmická cvičení, spojení tance se zpěvem
ČLS – ošetření drobného poranění, zdravý životní styl
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Učivo
POZNATKY Z TV A SPORTU

Výstupy
o
o
o

o
o

o
o
o

učí se dodržovat hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy
učí se reagovat na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci
učí se spolupracovat při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích, snaží se dodržovat zásady fair play a
pozná přestupek
učí se spojovat pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti
osvojuje si dle svých individuálních předpokladů jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině a usiluje o jejich zlepšení
dokáže nastoupit s ostatními do řadu
používá vhodné oblečení a obuv na sport
dokáže vysvětlit význam pohybové aktivity pro lidské tělo

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ,
RYTMICKÁ, KOMPENZAČNÍ A
RELAXAČNÍ CVIČENÍ

o
o
o

GYMNASTIKA

o
o

ATLETIKA

o
o
o
o
o
o

opakuje po učiteli běžeckou abecedu
předvede základní pohybové výkony
usiluje o zlepšení svých pohybových výkonů
ovládá a dodržuje základní pravidla
snaží se spolupracovat s ostatními hráči
snaží se dodržovat pravidla fair play a pozná zjevný přestupek

o
o
o

respektuje ochranu životního prostředí
dokáže překonat přírodní překážky
seznamuje se s rizikovými a mimořádnými událostmi, které
mohou nastat a způsoby, jak se jim vyvarovat

o
o
o
o
o

hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí,
základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká technika) dle možností žáka
prvky sebezáchrany a bezpečnosti

SPORTOVNÍ HRY

TURISTIKA
OCHRANA ČLOVĚKA ZA
BĚŽNÝCH RIZIK A
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
PLAVÁNÍ

správně provádí cviky pod vedením učitele
předvede jednoduché taneční kroky s hudbou
zná zásady relaxačního cvičení OSV – Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému
dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových činnostech
předvede v souladu se svými individuálními schopnostmi pády
vzad a stranou, kotoul vpřed, přeskok přes lavičku, chůzi po
kladině, sestavu se zvoleným náčiním
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Mezipředmětové vztahy v 2. ročníku:
Uvolňovací cviky pro relaxaci v ostatních předmětech
Hudební výchova – dechová, rytmická cvičení, spojení tance se zpěvem
ČLS – ošetření drobného poranění, zdravý životní styl
Anglický jazyk – hra „Simon říká“
Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 3.
Učivo
POZNATKY Z TV A SPORTU

Výstupy
o
o

o
o

o
o
POŘADOVÁ CVIČENÍ

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ,
KOMPENZAČNÍ A RELAXAČNÍ
CVIČENÍ

o
o
o
o

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ
GYMNASTIKA

o
o
o
o
o

ATLETIKA

o

GYMNASTIKA

o
o
o

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech školy
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině; usiluje o jejich zlepšení
pozná vhodné oblečení a obuv na sport
dodržuje zásady fair play chování
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její
organizaci
přesně reaguje na povely: např. pozor, pohov, rozchod
pod vedením učitele přesně opakuje cviky
pod vedením učitele aktivně relaxuje OSV – Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému
dle instrukcí provádí průpravná cvičení
zvládá základní prvky akrobacie
aktivně cvičí s nářadím (např. lavička, švédská bedna…)
pod vedením učitele přesně opakuje cviky
po předvedení opakuje např. krok přísunný, poskočný,
přeměnný, cval
po učiteli opakuje běžeckou abecedu ( lifting, skipping,
zakopávání)
na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu
skočí do dálky
odhodí míček z místa a pokusí se o správný odhodový postoj
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SPORTOVNÍ HRY
o přihraje vnitřním nártem, proběhne slalom s míčem
o chytá míč "do košíčku", odhazuje míč jednou rukou
o používá správné držení míče (oběma rukama)
o předvede základní hráčský postoj
o přihrává obouruč i jednoruč trčením a o zem
o dribluje na místě a za pohybu
o chytá a hází tenisový (softbalový) míček
o ovládá obíhání met s došlapováním na mety
OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH
RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTÍ

o
o

zná rizikové a mimořádné události, které mohou nastat a
způsoby, jak se jim vyvarovat
zná základní problematiku orientace v lese

PLAVÁNÍ

o
o
o
o
o

hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí,
základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká technika) dle možností žáka
prvky sebezáchrany a bezpečnosti

Mezipředmětové vztahy v 3. ročníku:
Uvolňovací cviky pro relaxaci v ostatních předmětech
Hudební výchova – dechová, rytmická cvičení, spojení tance se zpěvem
ČLS – ošetření drobného poranění, zdravý životní styl
Anglický jazyk – hra „Simon říká“
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4.
Učivo
POZNATKY Z TV A SPORTU

o
o
o

o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
POŘADOVÁ CVIČENÍ

o
o
o

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ,
KOMPENZAČNÍ A RELAXAČNÍ
CVIČENÍ
GYMNASTIKA

o
o

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ
GYMNASTIKA

o
o
o
o
o
o
o

Výstupy
učí se podílet se na realizaci pravidelného pohybového režimu;
učí se uplatňovat kondičně zaměřené činnosti a projevovat
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
učí se zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení,
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
učí se zhodnotit kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na
pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a
označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje
učí se respektovat při pohybových činnostech opačné pohlaví
učí se, jak změřit základní pohybové výkony a porovnat je s
předchozími výsledky
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace
oblékne si vhodné oblečení a obuv na sport
dodržuje zásady fair play chování
zná význam přípravy organismu před cvičením
získává informace o sportu a tělesné výchově např. časopisy,
knihy, televize …
zná pravidla bezpečnosti při pohybových aktivitách v různém
prostředí
dodržuje hygienická pravidla při různých pohybových aktivitách
reaguje na povely: pozor, pohov, rozchod.
dokáže nastoupit s ostatními do: řadu
osvojuje si při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné
názvosloví; učí se cvičit podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
pod vedením učitele přesně opakuje cviky
zvládá relaxační cvičení OSV – Psychohygiena - dovednosti pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
zvládá jednoduché gymnastické cviky
dle instrukcí provádí průpravná cvičení
zvládá základní prvky akrobacie
aktivně cvičí s nářadím (např. lavička, švédská bedna…)
pod vedením učitele přesně opakuje cviky
po předvedení opakuje:krok přísunný, poskočný, přeměnný, cval,
polkový
zatancuje mazurku
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o po předvedení opakuje běžeckou abecedu
o na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu
o skočí do dálky, umí provést úpravu doskočiště
o odhodí míček z rozběhu ze správného odhodového postoje

SPORTOVNÍ HRY

o
o
o

OCHRANA ČLOVĚKA ZA
BĚŽNÝCH RIZIK A
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

PLAVÁNÍ

o
o
o
o
o

osvojuje si v souladu s individuálními předpoklady pohybové
dovednosti
učí se vytvářet varianty osvojených pohybových her
osvojuje si, jak zorganizovat nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
přihraje vnitřním nártem, proběhne slalom s míčem
chytá míč "do košíčku", odhazuje míč jednou rukou
přihraje jednou i oběma rukama
spolupracuje se svými spoluhráči
ovládá pravidla vybíjené
používá správné držení míče (oběma rukama)
předvede základní hráčský postoj a pokusí se o obrátku s míčem
dribluje na místě a za pohybu
chytá a hází tenisový (softbalový) míček
ovládá obíhání met s došlapováním na metu
osvojuje si stále pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; učí se adekvátně reagovat v situaci úrazu
spolužáka
zná rizikové a mimořádné události, které mohou nastat a
způsoby, jak se jim vyvarovat
zná základní problematiku orientace v lese
učí se orientaci v přírodě pomocí jednoduchých pomocných znaků
– určování světových stran s ohledem na polohu a pohyb Slunce,
růst větví stromů v lese apod.
hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí,
základní plavecké dovednosti,
jeden plavecký způsob (plavecká technika) dle možností žáka
prvky sebezáchrany a bezpečnosti

Mezipředmětové vztahy v 4. ročníku:
Uvolňovací cviky pro relaxaci v ostatních předmětech
Hudební výchova – dechová, rytmická cvičení, spojení tance se zpěvem
ČLS – ošetření drobného poranění, zdravý životní styl, změny přírody a počasí v ročních
obdobích při kondičních vycházkách
Anglický jazyk – hra „Simon říká“
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 5.
Učivo
POZNATKY Z TV A SPORTU

o

o

o
o

o
o
o

o
o
o

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ,
KOMPENZAČNÍ A RELAXAČNÍ
CVIČENÍ

GYMNASTIKA

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ
GYMNASTIKA

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Výstupy
podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná
a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje (výstup ve 4.ročníku)
respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími
výsledky
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace (výstup z4.ročníku)
oblékne si vhodné oblečení a obuv na sport
zná význam přípravy organismu před cvičením
seznamují se se škodlivým vlivem kouření, pití alkoholu a
používání drog
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
umí se samostatně rozcvičit
předvede 4 posilovací cviky
předvede 2 protahovací cviky
pod vedením učitele aktivně relaxuje OSV – Psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému
seznamuje se významem relaxace
předvede pády vzad a stranou
předvede kotoul vpřed
předvede kotoul vzad
předvede spojení kotoulu vpřed a vzad
předvede stoj na rukou s dopomocí učitele
předvede průvlek přes 3 díly švéd. bedny
pod vedením učitele přesně opakuje cviky
po předvedení opakuje:krok přísunný, poskočný, přeměnný,
cval, polkový a valčíkový.
zatancuje mazurku a polku
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o předvede běžeckou abecedu ( lifting, skiping, zakopávání )
o na povely odstartuje z polovysokého a nízkého start
o skočí do dálky
o podle pokynů učitele si dovede rozměřit rozběh
o umí provést úpravu doskočiště
o odhodí míček z rozběhu ze správného odhodového postoje
o

SPORTOVNÍ HRY

o
o
o
o
o
o
o
o
o

OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH
RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

o
o
o
o
o

o

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti
vytváří varianty osvojených pohybových her
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy
přihraje vnitřním nártem, proběhne slalom s míčem
chytá míč "do košíčku", odhazuje míč jednou rukou
přihraje jednou i oběma rukama
spolupracuje se svými spoluhráči
ovládá pravidla vybíjené
používá správné držení míče (oběma rukama)
předvede základní hráčský postoj a pokusí se o obrátku s
míčem
dribluje na místě a za pohybu
chytá a hází tenisový (softbalový) míček
ovládá obíhání met s došlapováním na metu
zná rizikové a mimořádné události, které mohou nastat a
způsoby, jak se jim vyvarovat
učí se orientaci v přírodě pomocí jednoduchých pomocných
znaků – určování světových stran s ohledem na polohu a pohyb
Slunce, růst větví stromů v lese apod.
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka, zná zásady první pomoci při úraze při pohybové
činnosti

Mezipředmětové vztahy v 5. ročníku:
Uvolňovací cviky pro relaxaci v ostatních předmětech
Hudební výchova – dechová, rytmická cvičení, spojení tance se zpěvem
ČLS – ošetření drobného poranění, zdravý životní styl, změny přírody a počasí v ročních
obdobích při kondičních vycházkách
Anglický jazyk – hra „Simon říká“
Práce s počítačem – vyhledává informace o sportovních soutěžích a sportovcích
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ŠVP: „Pod jednou střechou I“
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 6. – 9. ročník
Učivo
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ZDRAVÍ A JEJICH VÝZNAM

o
o
o
o
o
o

Výstupy
v hodinách TV usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
uplatňuje správné způsoby držení těla v různých
polohách a pracovních činnostech.
chápe význam přípravy organismu před cvičením.
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
zdravím a sportem.
uplatňuje pravidla bezpečného chování ve sportovním
prostředí.
předchází možným poraněním a úrazům vhodným
chováním, oblečením a obuví.

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ

o zvládá v souladu s individuálními předpoklady provedení
osvojených pohybových dovedností.
o uplatňuje osvojené pohybové dovednosti ve hře,
soutěži a rekreačních činnostech.
o uvědomuje si své pohybové přednosti a nedostatky,
s pomocí učitele je ovlivňuje.

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ
POHYBOVÉ UČENÍ

o užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,
rozhodčího, diváka.
o učí se čestnému soupeření, pomoci handicapovaným,
respektu k opačnému pohlaví, ochranu přírody při
sportu.
o sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, snaha
o hodnocení sebe sama.
o aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně
a s konkrétním účelem.
o dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu
družstva (za pomoci učitele).

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ,
KOPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ
CVIČENÍ

o uplatňuje základní průpravné techniky sloužící k zahřátí
organismu, uvědomuje si jejich důležitost při pohybové
aktivitě.
o zná a využívá základní kompenzační a relaxační techniky
k překonání únavy.
o usiluje o zlepšení a udržení úrovně svých kondičních
schopností.

ATLETIKA

o zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech, posoudí

rychlý běh

236

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
vytrvalý běh na dráze a v terénu
skok vysoký a daleký
štafetový běh
základy překážkového běhu
hod míčkem nebo granátem

provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny.
o posoudí provedení osvojené pohybové činnosti, zvládne
označit příčiny pohybových nedostatků a jejich možné
příčiny.
o zpracuje naměřená data a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.
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ZÁKLADNÍ A RYTMICKÁ
GYMNASTIKA
základy akrobacie
přeskoky
cvičení s náčiním a na nářadí
základy rytmické gymnastiky
úpoly a úpolové hry

POHYBOVÉ HRY
basketbal
florbal
fotbal
stolní tenis
vybíjená a přehazovaná
netradiční pohybové hry

o zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech, posoudí
provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny.
o posoudí provedení osvojené pohybové činnosti, zvládne
označit příčiny pohybových nedostatků a jejich možné
příčiny
o v souladu s individuálními předpoklady uplatňuje
naučené herní činnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy podle pravidel žákovské kategorie
v jednotlivých sportovních hrách
o posoudí provedení osvojované pohybové činnosti,
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.
o uplatňuje základní pravidla sportovních her a dodržuje
pravidla v duchu fair play
o rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplívající z role
hráče, diváka a rozhodčího.
o samostatně nebo v týmu zorganizuje jednoduchý turnaj
nebo závody na úrovni školy.

TURISTIKA A POBYT V
PŘÍRODĚ

o seznamuje se se základy táboření.
o orientuje se v přírodě pomocí jednoduchých pomocných
znaků
o chápe problematiku přežití v přírodě – les, hory,
velehory
o zná zásady zajištění vody, potravy, tepla a přístřešku při
pobytu v lese
o za pomoci učitele zpracuje dokumentaci z turistické
akce.

OCHRANA ČLOVĚKA ZA
BĚŽNÝCH RIZIK A
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

o zná a pečlivě dodržuje bezpečnost a hygienu při sportu
o uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a
zvládá zajištění transportu raněného
o dodržuje pravidla správného chování v přírodě.
o uplatňuje pravidla bezpečnosti silničního provozu v roli
chodce i v roli cyklisty.
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5.8.3.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Tělesná výchova v dobíhajícím
programu dle RVP ZV – LMP

Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 9.
Učivo
VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ
– rekreační a
výkonnostní sport

HYGIENA A BEZPEČNOST PŘI
POHYBOVÝCH ČINNOSTECH

ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ
ZDATNOST
ATLETIKA
(rychlý běh na 60 m, vytrvalý běh na dráze do
1500 m a v terénu do 30 minut, skok vysoký a
daleký, štafetový běh, hod kriketovým
míčkem)

SPORTOVNÍ HRY

GYMNASTIKA
( stoj na rukou kotoul vpřed, přemet stranou,
přeskoky (roznožka, skrčka) na odpovídajícím
nářadí

UŽÍVÁ OSVOJOVANÉ NÁZVOSLOVÍ
NA ÚROVNI CVIČENCE, DIVÁKA

Výstupy
o Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
o Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu, předvídá možná nebezpečí a
přizpůsobí jim svou činnost.
o Chápe význam přípravy organismu před
cvičením.
o Podílí se na přípravě a úklidu nářadí a náčiní.
o V tělocvičně předchází možným poraněním a
úrazům vhodným chováním, oblečením a obuví.
o Plní zodpovědně pokyny učitele.
o Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z
nabídky zvolí vhodný rozvojový program.
o Zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech, posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a
jejich možné příčiny.
o Zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech, posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a
jejich možné příčiny.
o Zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních
činnostech, posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a
jejich možné příčiny.
o Komunikace v TV – názvosloví, povely, signály,
grafický zápis pohybové činnosti.
o Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplívající z role hrče, diváka.
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5.8.4 Zdravotní tělesná výchova

5.8.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova
Zdravotní tělesnou výchovu zařazujeme u žáků ve III. a IV. zdravotní skupině jako
plnohodnotnou náhradu Tělesné výchovy. Zařazeni do ní jsou na základě doporučení
odborného lékaře (rehabilitačního lékaře nebo ortopeda) a doporučení školského
poradenského zařízení.
5.8.4.2 Metody a formy práce
Zdravotní tělesná výchova je realizována formou fyzioterapie, případně ergoterapie dle
indikace lékaře. Cvičení provádí školení pracovníci Centra Prointepo dle rozvrhu stanoveného
lékařem. Žáci jsou uvedeni v třídní knize pro ZTV, bližší informace o frekvenci a obsahu
cvičení je v dokumentech terapeutů.
V rozvrhu se snažíme, aby byla ZTV realizována v hodinách TV ostatních žáků třídy. Vzhledem
k rozdílným potřebám žáků a jejich zdravotnímu stavu ale je ZTV zařazována i mimo tyto
hodiny – vše v souladu s nejlepším zájmem žáka a jeho rozvojem.
5.8.4.3 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Zdravotní tělesná výchova
Rozpis je ilustrativní, obsah cvičení se řídí pokyny odborných lékařů.

Výsledky vzdělávání

Učivo

Činnosti podporující korekce zdravotních
oslabení
• prevence a korekce oslabení
- seznamuje se se správným držením těla v
• pohybový denní režim z pohledu
různých polohách
zdravotního oslabení
- učí se zaujímat správné základní cvičební
• správné dýchání a držení těla
polohy
• dechová cvičení, relaxace
- seznamuje se s jednoduchými speciálními
cvičeními souvisejícími s vlastním oslabením • vnímání pocitů při cvičení
• nevhodná cvičení a činnosti
a učí se zvládat jejich techniku
(kontraindikace zdravotních oslabení)
- učí se korigovat techniku cvičení podle
Speciální cvičení
obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele
- učí se uplatňovat odpovídající vytrvalost a • soubor speciálních cvičení pro jednotlivé
typy zdravotního oslabení
cílevědomost při korekci zdravotních
• relaxační cvičení
oslabení
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
- učí se vyhýbat se činnostem, které jsou
• pohybové činnosti v návaznosti na obsah
kontraindikací zdravotního stavu
tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
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5.9 Člověk a svět práce
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede
žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a
přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v
nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a
návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění
člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je
jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
5.9.1.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
tím, že vede žáky k:
o pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků
práce
o osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k
organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při
práci i v běžném životě
o vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a
vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního
výsledku
o poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s
pracovní činností člověka
o autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k
novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
o chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k
rozvíjení podnikatelského myšlení
o orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a
osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro
volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
5.9.2 Pracovní výchova/činnosti
5.9.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní výchova/činnosti
Předmět Pracovní výchova svými formami výuky a obsahem učiva umožňuje žákům získat
soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků potřebných v běžném životě a k
formulování jejich osobnosti, motorických i tvořivých schopností a dovedností. Žáci se učí
pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických
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okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Předmět postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření
životní a profesní orientace žáků.
Na I. stupni je naším prvořadým cílem rozvoj pracovních návyků a dovedností, plánování
vlastní pracovní činnosti při zachování bezpečnosti a hygieny práce, práce s různým
materiálem a pracovní nadšení.
Na II. stupni (Pracovní činnosti) klademe důraz na přípravu na volbu povolání tak, aby naši žáci
zvládli přechod na vhodně vybranou střední školu nebo odborné učiliště. Vzhledem k jejich
speciálně vzdělávacím potřebám je taková příprava dlouhodobá a důkladná. Vzdělávací okruh
Svět práce je zařazen do 8. a 9. ročníku. V průběhu druhého stupně (v 6. – 9. ročníku) je plně
realizována oblast Práce s technickými materiály a Příprava pokrmů.
Vzhledem k podmínkám a aktivitám školy zařazujeme také oblasti z dalších okruhů – volitelně
dle zájmu a potřeb konkrétních žáků a třídy, např. vybrané aktivity v pěstitelských a
chovatelských pracích.
V průběhu školního roku je zařazována výroba dekorativních výrobků na vánoční a velikonoční
jarmark.
5.9.2.2 Metody a formy práce
Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují s pomocí
asistenta a se speciálními kompenzačními pomůckami a úpravami. Je brán zřetel na
individuální zvláštnosti a schopnosti žáka. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či
individuálně. Jsou vedeny i k teamové spolupráci v rámci třídy i celé školy. Výuka probíhá z
převážné části v kmenové třídě, v kuchyni v místnosti SŠ, v keramické dílně, na školním
pozemku, na zahradě, v areálu školy, v nejbližším okolí školy a formou exkurzí i ve vybraných
institucích.
V rozvrhu je možné vytvořit blok Pv/Pč a Vv tak, že je výuka organizována jako
dvouhodinovka s pravidelným střídáním předmětů s dodržením časové dotace.
5.9.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Kompetence k učení
o učíme žáky osvojovat si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních
oblastí, používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
o umožňujeme žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
o učíme žáky pozorovat a experimentovat, porovnávat a vyvozovat závěry
o vedeme žáky ke zdokonalování a k hodnocení výsledků jejich práce
o pracujeme s pojmy a informacemi z praxe tak, aby bylo možné je propojovat a třídit a
použít v reálném životě
Kompetence k řešení problémů
o zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
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o
o
o
o

učíme žáky promýšlet pracovní postupy při plnění zadaných úkolů
snažíme se u žáků rozvíjet tvořivost, vedeme je k uplatňování vlastních nápadů
umožňujeme žákům hodnotit výsledky své práce přiměřenou náročností úkolů
vedeme žáky k vytrvalosti při řešení problému

Kompetence komunikativní
o učíme žáky popsat a samostatně vyvodit postup práce
o vedeme žáky k užívání správné technologie
o umožňujeme žákům využívat různé typy textů, záznamů
Kompetence sociální a personální
o vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
o umožňujeme žákům pracovat ve skupině, vytvářet společné práce, při kterých se učí
spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního
výsledku
o umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
Kompetence občanské
o vytváříme u žáků pozitivní vztah k práci a vedeme je k odpovědnosti za kvalitu svých i
společných výsledků práce
o umožňujeme žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo
výsledky
o učíme žáky respektovat tradice a kulturní a historické dědictví, seznamujeme je s
technikami lidové tvorby
Kompetence pracovní
o vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání
ochranných pracovních prostředků
o vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů
o učíme žáky správně a zodpovědně zacházet s pracovními pomůckami
o dbáme na dodržování bezpečnosti při práci
o představujeme žákům pracovní odvětví tak, aby byli schopni uvážlivě rozhodnout o
svém profesním zaměření
5.9.2.4 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Pracovní výchova/činnosti
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 1.
Učivo
Úvodem

o
o
o
o
o

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
- vlastnosti materiálu
- pracovní pomůcky a
nástroje
- jednoduché pracovní
operace a postupy
- organizace práce
- lidové zvyky, tradice,
řemesla

o

o
o

o
o

o
o
o
KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI
- stavebnice
- sestavování modelů
- práce s návodem,
předlohou,
jednoduchým náčrtem

o

PRÁCE PĚSTITELSKÉ
- základní podmínky
pro pěstování rostlin,
půda a její zpracování,
výživa rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze
semen v místnosti, ne
zahradě (okrasné
rostliny, léčivky, koření,
zelenina, …)

o

o
o
o

o
o
o

Výstupy
žák se seznamuje se základními návyky a postupy při práci
učí se organizovat práci
poznává a osvojuje si vlastnosti jednotlivých materiálů, se kterými bude
pracovat
osvojuje si základy bezpečnosti při práci
pracuje dle individuálních možností a dle potřeby se speciálními
pracovními pomůckami, v případě nutnosti s dopomocí asistenta
dle svých individuálních schopností zvládá základní činnosti tj. skládání a
stříhání jednoduchých tvarů, vytrhávání, slepování, navlékání přírodnin,
válení, hnětení, ohýbání a stlačování
seznamuje se a dodržuje hygienické a bezpečnostní návyky při tvorbě
seznamuje se základními pracovními pomůckami a nástroji a učí se dle
potřeby využívat speciální kompenzační pomůcky (např. speciální nůžky,
násadku na štětec apod.)
využívá znalosti vlastností plastického materiálu tj. pružnost, tažnost,
ohebnost
jednoduchými postupy vytváří předměty z různých materiálů (tradičních
i netradičních) – přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil,
drát, folie,…
vlastnosti různých materiálů poznává též svými smysly a svou tvorbou
objevuje další možnosti
osvojuje si jednoduché pracovní postupy a operace
pracuje podle slovního návodu a předlohy
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi např.
velké molitanové kostky, MOZAIKA, SEVA, jednoduché puzzle není lepší
obecně: plošnými, prostorovými, konstrukčními,…????
pracuje podle vlastní fantazie i podle jednoduchého obrazového návodu
osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky při organizaci práce
zná a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při montáži a demontáži

pečuje o nenáročné pokojové rostliny ve třídě (zalévá, otírá listy, kypří
půdu)
pěstuje některou plodinu (např. ředkvička, hrách, bylinka) a provádí
jednoduchou úpravu půdy
seznamuje se s pojmem klíčení a v praxi si jej vyzkouší
provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích, popíše,
zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
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- pěstování pokojových
rostlin
- rostliny jedovaté,
drogy, alergie
PŘÍPRAVA POKRMŮ
o zvládá zásady slušného stolování a sebeobsluhu ve školní jídelně
o jí dle možnosti příborem či speciální lžící…
- základní vybavení
o připraví si jednoduchou svačinu
kuchyně
o připraví tabuli pro jednoduché stolování
- výběr, nákup a
skladování potravin
- jednoduchá úprava
stolu, pravidla
správného stolování
- technika v kuchyni –
historie, význam

Mezipředmětové vztahy pro 1. ročník:
Výroba výukových pomůcek do ostatních předmětů
Rozvíjení dovedností získaných v ostatních předmětech – např. Čj zápis, modelování písmen,
znázorňování slabik, M čísla, časová posloupnost, finanční gramotnost, stavebnice
ČLS – zdravý životní styl, jídlo, zásady slušného chování, v pěstitelských pracích znalosti o
rostlinách, bezpečnost a první pomoc
Tělocvik – uvolňovací cviky, fyzická kondice
Pochopení návodu na výrobu výrobku dle obrázkového návodu
Hudební výchova – písně s tématem pracovních činností (např. Pekař peče housky, Dělání,
Šel zahradník do zahrady), rytmizace, výroba hudebního nástroje
Výtvarná výchova – rozvíjení všech smyslů při výtvarných činnostech, pracovní návyky,
vnímání světa uměleckýma očima, světa barev, objektů
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 2.
Učivo
Úvodem

o
o
o

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
- vlastnosti materiálu
- pracovní pomůcky a
nástroje
- jednoduché pracovní
operace a postupy
- organizace práce
- lidové zvyky, tradice,
řemesla

KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI
stavebnice
- sestavování modelů
- práce s návodem,
předlohou,
jednoduchým náčrtem
PĚSTITELSKÉ PRÁCEzákladní podmínky pro
pěstování rostlin, půda
a její zpracování, výživa
rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze
semen v místnosti, ne
zahradě (okrasné
rostliny, léčivky, koření,
zelenina, …)
- pěstování pokojových
rostlin
- rostliny jedovaté,
drogy, alergie

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Výstupy
zopakuje si všechny znalosti o vlastnostech materiálů
znovu si připomene zásady bezpečnosti a hygieny při práci v hodinách
pracovní výchovy
pracuje dle individuálních možností a dle potřeby se speciálními
pracovními pomůckami, v případě nutnosti s dopomocí asistenta
rozvíjí své pozorovací schopnosti
rozlišuje tvary a funkce předmětů
zná již vlastnosti různých materiálů, dále své znalosti rozvíjí a využívá
v praxi, vnímá je svými smysly
dodržuje a upevňuje si správné návyky organizace, hygieny a
bezpečnosti práce
zvládá dle svých individuálních schopností základní činnosti práce
s materiálem tj. skládání, ohýbání, stříhání, trhání, vystřihování,
nalepování, slepování, modelování hnětení, válení, stlačování, navlékání,
odměřování a navlečení nitě, uzlík, jednoduché sešívání
jednoduchými postupy vytváří předměty z různých materiálů (tradičních
i netradičních)
rozlišuje rub a líc látky
zvládá přišití dvoudírkového knoflíku
dokáže si již sám vybrat nástroj potřebný ke splnění úkolu
pracuje podle slovního návodu a předlohy
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci a upevňuje si správné
pracovní návyky a dovednosti
vytváří si kladný vztah k práci své a ostatních
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
seznamuje se s návody a předlohami stavebnic, se kterými samostatně
pracuje
sestavuje jednoduché modely i bez předlohy
montuje a demontuje jednotlivé díly
provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích, popíše,
zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
pečuje o nenáročné rostliny ve třídě (dle potřeby je zalévá, otírá listy,
kypří, rosí, rozmnožuje pomocí odnoží)
zkouší pěstování jednoduchých rostlin (např. bylinka, hrách, fazole,…)
seznamuje se a rozeznává nejznámější semena plodů tj. čočka, hrách,
fazole, kukuřice, mák
pracuje na školním pozemku v různých ročních obdobích (dle potřeby
hrabání listí, kypření půdy, zalévání,…)
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PŘÍPRAVA POKRMŮ
o zvládne přípravu jednoduché svačiny, úpravu ovoce a zeleniny za
studena a seznamuje se způsoby uchovávání a skladování potravin
- základní vybavení
o připraví tabuli pro jednoduché stolování = provede úpravu stolu pro
kuchyně
stolování
- výběr, nákup a
o zvládá základy slušného stolování a dle individuálních schopností
skladování potravin
sebeobsluhu při stolování
- jednoduchá úprava
stolu, pravidla
správného stolování
- technika v kuchyni –
historie, význam

Mezipředmětové vztahy pro 2. ročník:
Výroba výukových pomůcek do ostatních předmětů
Rozvíjení dovedností získaných v ostatních předmětech – např. Čj zápis, modelování,
znázorňování slabik a slov, M čísla, časová posloupnost, finanční gramotnost, stavebnice
ČLS – zdravý životní styl, jídlo, zásady slušného chování, v pěstitelských pracích znalosti o
rostlinách, bezpečnost a první pomoc
Tělocvik – uvolňovací cviky, fyzická kondice
Pochopení návodu na výrobu výrobku dle obrázkového návodu
Anglický jazyk – znázorňování slov, písmen
Hudební výchova – písně s tématem pracovních činností (např. Pekař peče housky, Dělání,
Šel zahradník do zahrady), rytmizace, výroba hudebního nástroje
Výtvarná výchova – rozvíjení všech smyslů při výtvarných činnostech, pracovní návyky,
vnímání světa uměleckýma očima, světa barev, objektů
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 3.
Učivo
Úvodem

Výstupy
o
o
o

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
- vlastnosti materiálu
- pracovní pomůcky a
nástroje
- jednoduché pracovní
operace a postupy
- organizace práce
- lidové zvyky, tradice,
řemesla
KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI stavebnice
- sestavování modelů
- práce s návodem,
předlohou,
jednoduchým náčrtem
PĚSTITELSKÉ PRÁCEzákladní podmínky pro
pěstování rostlin, půda
a její zpracování, výživa
rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze
semen v místnosti, ne
zahradě (okrasné
rostliny, léčivky, koření,
zelenina, …)
- pěstování pokojových
rostlin
- rostliny jedovaté,
drogy, alergie
PŘÍPRAVA POKRMŮ
základní vybavení
kuchyně
- výběr, nákup a
skladování potravin

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Zopakuje si všechny znalosti o vlastnostech materiálů
znovu si připomene zásady bezpečnosti a hygieny při práci v hodinách
pracovní výchovy
pracuje dle individuálních možností a dle potřeby se speciálními
pracovními pomůckami, v případě nutnosti s dopomocí asistenta
vytváří pracovními operacemi a postupy různé výrobky z materiálu
tradičního i netradičního
volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní
dodržuje a upevňuje si správné návyky organizace, hygieny a
bezpečnosti práce a udržuje pořádek na pracovním místě
zvládá dle svých individuálních schopností: skládání, ohýbání, stříhání,
trhání, vystřihování, nalepování, slepování, modelování hnětení, válení,
stlačování, navlékání, odměřování a navlečení nitě, uzlík, šití stehem
(např. přední, zadní, křížkový, obnitkovací,….)
jednoduchými postupy vytváří předměty z různých materiálů (tradičních
i netradičních)
pracuje podle slovního návodu a předlohy
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci a upevňuje si správné
pracovní návyky a dovednosti
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
provádí jednoduchou montáž a demontáž stavebnice
pracuje dle slovního návodu i předlohy

provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích, popíše,
zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
provádí jednoduché pěstitelské činnosti
ošetřuje a pěstuje nenáročné pokojové rostliny
volí podle druhů pěstitelských činností správně pomůcky, nástroje a
náčiní
seznamuje se se základními podmínkami života rostlin
pracuje na školním pozemku v různých ročních obdobích (dle potřeby
hrabání listí, kypření půdy, zalévání,…)

seznamuje se se základním vybavením kuchyně, pojmenuje pomůcky a
nástroje
připraví jednoduchý studený pokrm podle slovního návodu
připraví tabuli pro jednoduché stolování
dodržuje pravidla správného stolování a udržuje pořádek pracovních
ploch
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
- jednoduchá úprava
stolu, pravidla
správného stolování
- technika v kuchyni –
historie, význam

Mezipředmětové vztahy pro 3. ročník:
Výroba výukových pomůcek do ostatních předmětů
Rozvíjení dovedností získaných v ostatních předmětech – např. Čj zápis, modelování,
znázorňování slabik a slov, M čísla, časová posloupnost, finanční gramotnost, stavebnice,
měření
ČLS – zdravý životní styl, jídlo, zásady slušného chování, v pěstitelských pracích znalosti o
rostlinách, znalosti o materiálech a jejich i historickém vývoji, bezpečnost a první pomoc
Tělocvik – uvolňovací cviky, fyzická kondice
Pochopení návodu na výrobu výrobku dle obrázkového návodu
Anglický jazyk – znázorňování slov, písmen
Hudební výchova – písně s tématem pracovních činností, rytmizace, výroba hudebního
nástroje
Výtvarná výchova – rozvíjení všech smyslů při výtvarných činnostech, pracovní návyky,
vnímání světa uměleckýma očima, světa barev, objektů
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 4.
Učivo
PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
- vlastnosti materiálu
- pracovní pomůcky a
nástroje
- jednoduché pracovní
operace a postupy
- organizace práce
- lidové zvyky, tradice,
řemesla

KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI
stavebnice
- sestavování modelů
- práce s návodem,
předlohou,
jednoduchým náčrtem
PĚSTITELSKÉ PRÁCEzákladní podmínky pro
pěstování rostlin, půda a
její zpracování, výživa
rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze
semen v místnosti, ne
zahradě (okrasné
rostliny, léčivky, koření,
zelenina, …)
- pěstování pokojových
rostlin
- rostliny jedovaté,
drogy, alergie
PŘÍPRAVA POKRMŮ
základní vybavení
kuchyně
- výběr, nákup a
skladování potravin

Výstupy
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

zdokonaluje se a dle svých individuálních schopností provádí: skládání,
ohýbání, stříhání, trhání, vystřihování, nalepování, slepování,
modelování hnětení, válení, stlačování, navlékání, odměřování a
navlečení nitě, uzlík, šití stehy
seznamuje se s prvky lidových tradic
volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému
materiálu
vytváří složitějšími pracovními operacemi a postupy různé výrobky
z daného materiálu na základě své představivosti,
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
seznamuje se zásadami první pomoci
sleduje základní přírodní zákonitosti na tvarově zajímavých živých i
neživých přírodninách a dotváří je
dokáže rytmicky řadit různé prvky (přírodní, geometrické)
provádí montáž a demontáž stavebnice podle předlohy, návodu,
uplatňuje zásady bezpečnosti a hygieny práce, poskytne první pomoc
při úrazu

provádí pěstitelské pokusy a pozorování
ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné rostliny podle daných zásad a
doporučení samostatně pečuje o pokojové a jiné rostliny
zná základní podmínky pro pěstování rostlin
provádí pěstitelská porovnání
podle druhu pěstitelských činností volí samostatně náčiní, pomůcky a
nástroje
pracuje na školním pozemku v různých ročních obdobích (dle potřeby
hrabání listí, kypření půdy, zalévání,…)
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce, poskytne první pomoc při
úrazu

orientuje se v základním vybavení kuchyně
připraví samostatně jednoduchý studený i teplý pokrm
zná zásady správné výživy
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
provede úpravu stolu pro běžné i slavnostní stolování
udržuje pořádek pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
seznamuje se s poskytnutím první pomoci při úrazu v kuchyni
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
- jednoduchá úprava
stolu, pravidla
správného stolování
- technika v kuchyni –
historie, význam

Mezipředmětové vztahy pro 4. ročník:
Výroba výukových pomůcek do ostatních předmětů
Rozvíjení dovedností získaných v ostatních předmětech – např. Čj zápis, modelování,
znázorňování slabik a slov, M čísla, časová posloupnost, finanční gramotnost, stavebnice,
měření
ČLS – zdravý životní styl, jídlo, zásady slušného chování, v pěstitelských pracích znalosti o
rostlinách, znalosti o materiálech a jejich i historickém vývoji, měření a pokusy, historické
výrobky, ztvárnění časové osy, vytvoření reliéfu, plastické mapy, globusu, bezpečnost a první
pomoc
Tělocvik – uvolňovací cviky, fyzická kondice
Pochopení návodu na výrobu výrobku dle obrázkového návodu
Anglický jazyk – znázorňování slov z probíraných témat
Hudební výchova – písně s tématem pracovních činností, rytmizace, výroba hudebního
nástroje
Výtvarná výchova – rozvíjení všech smyslů při výtvarných činnostech, pracovní návyky,
vnímání světa uměleckýma očima, světa barev, objektů
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 5.
Učivo

Výstupy

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
- vlastnosti materiálu
- pracovní pomůcky a
nástroje
- jednoduché pracovní
operace a postupy
- organizace práce
- lidové zvyky, tradice,
řemesla
KONSTRUKČNÍ
ČINNOSTI stavebnice
- sestavování modelů
- práce s návodem,
předlohou,
jednoduchým náčrtem
PĚSTITELSKÉ PRÁCEzákladní podmínky pro
pěstování rostlin, půda
a její zpracování, výživa
rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze
semen v místnosti, ne
zahradě (okrasné
rostliny, léčivky, koření,
zelenina, …)
- pěstování pokojových
rostlin
- jedovaté rostliny,
drogy, alergie

o

PŘÍPRAVA POKRMŮ
- základní vybavení
kuchyně
- výběr, nákup a
skladování potravin
- jednoduchá úprava
stolu, pravidla
správného stolování

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

zdokonaluje se a dle svých individuálních schopností provádí: skládání,
ohýbání, stříhání, trhání, vystřihování, nalepování, slepování,
modelování hnětení, válení, stlačování, navlékání, odměřování a
navlečení nitě, uzlík, šití stehy
při tvorbě využívá prvky lidových tradic
volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
vytváří složitějšími pracovními operacemi a postupy různé výrobky
z daného materiálu na základě své představivosti
dodržuje pořádek na pracovním místě, zásady hygieny a bezpečnosti
práce
zná zásady první pomoci
provádí montáž a demontáž samostatně podle předlohy, slovního
návodu, využívá vlastní fantazie
sestaví model z vlastních prvků
dle svých individuálních schopností narýsuje jednoduchý technický náčrt
a pracuje podle něj
poskytne první pomoc při úrazu

samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování, dokáže je zaznamenat
samostatně pečuje o pokojové a jiné rostliny, ošetřuje a pěstuje je podle
daných zásad, dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro
pěstování vybraných rostlin
provádí pěstitelská porovnání
podle druhů pěstitelských činností volí zcela samostatně pomůcky,
náčiní a nástroje
pracuje na školním pozemku v různých ročních obdobích (dle potřeby
hrabání listí, kypření půdy, zalévání,…)

uvede základní vybavení kuchyně
zná základní elektrické přístroje používané v kuchyni
nakoupí samostatně potřebné potraviny a připraví samostatně
jednoduchý studený i teplý pokrm, pracuje podle návodu (receptu)
zná zásady správné výživy a řídí se jimi při přípravě jídla
provede úpravu stolu pro slavnostní příležitost
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při
stolování
dodržuje pořádek v kuchyni a na pracovní ploše
poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV
- technika v kuchyni –
historie, význam

Mezipředmětové vztahy pro 5. ročník:
Výroba výukových pomůcek do ostatních předmětů
Rozvíjení dovedností získaných v ostatních předmětech – např. Čj zápis, modelování,
znázorňování slabik a slov, M čísla, časová posloupnost, finanční gramotnost, stavebnice,
měření
ČLS – zdravý životní styl, jídlo, zásady slušného chování, v pěstitelských pracích znalosti o
rostlinách, znalosti o materiálech a jejich i historickém vývoji, měření a pokusy, historické
výrobky, ztvárnění časové osy, vytvoření reliéfu, plastické mapy, globusu, bezpečnost a první
pomoc
Tělocvik – uvolňovací cviky, fyzická kondice
Pochopení návodu na výrobu výrobku dle obrázkového návodu
Anglický jazyk – znázorňování slov z probíraných témat
Hudební výchova – písně s tématem pracovních činností, rytmizace, výroba hudebního
nástroje
Výtvarná výchova – rozvíjení všech smyslů při výtvarných činnostech, pracovní návyky,
vnímání světa uměleckýma očima, světa barev, objektů
Práce s počítačem – vyhledávání návodů na internetu, zpracování vlastního projektu nebo
návodu v textových a grafických editorech
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Předmět: Pracovní činnosti
Ročník: 6. – 9.
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
UČIVO
Bezpečnost práce, organizace pracovního
místa
První pomoc
Organizace práce
Důležité technologické postupy
Technické nákresy a náčrty, návody
Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov,
plasty, kompozity)
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční
opracování
Jednoduché pracovní operace a postupy

VÝSTUPY
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny
při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci
s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při
úrazu
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
úloha techniky v životě člověka, zneužití
techniky, technika a životní prostředí, technika
a volný čas, tradice a řemesla
užívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku
provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodržuje technologickou kázeň
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
nářadí

PŘÍPRAVA POKRMŮ
UČIVO
Kuchyně – základní vybavení, udržování
pořádku a čistoty
Bezpečnost a hygiena provozu
První pomoc
Úprava stolu a stolování – jednoduché
prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní
stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na
stole
Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny
potravin, sestavování jídelníčku
Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena,
základní způsoby tepelné úpravy, základní
postupy při přípravě pokrmů a nápojů

VÝSTUPY
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni

dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
používá základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhuje základní spotřebiče
připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou I“
Dle RVP ZV

Ročník: 8. + 9.
SVĚT PRÁCE
UČIVO

VÝSTUPY

Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť,
pracovních prostředků, pracovních objektů,
charakter a druhy pracovních činností;
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní;
rovnost příležitostí na trhu práce
Volba profesní orientace – základní principy
sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a
zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti,
sebehodnocení, vlivy na volbu profesní
orientace informační základna pro volbu
povolání, práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb
Možnosti vzdělávání – náplň učebních a
studijních oborů, přijímací řízení, informace a
poradenské služby
Zaměstnání – pracovní příležitosti v obci
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní
životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy
nezaměstnanosti, úřady práce práva a
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

orientuje se v pracovních činnostech vybraných
profesí

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě
vhodného povolání a profesní přípravy
využije profesní informace a poradenské služby
pro výběr vhodného vzdělávání

prokáže v modelových situacích schopnost
prezentace své osoby při vstupu na trh práce

5.9.2.5 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání v předmětu Pracovní vyučování
v dobíhajícím programu dle RVP ZV – LMP

Předmět: Pracovní vyučování
Ročník: 9.
Učivo
o

VOLBA POVOLÁNÍ
Sebepoznání
- osobní zájmy a cíle
- osobní vlastnosti a
schopnosti ( silné a slabé stránky)
- tělesný a zdravotní stav
- sebehodnocení
- význam sebepoznání pro správnou volbu profesní orientace a pro výběr
vhodného povolání
- hodnocení vlastní výkonnosti ve škole a zájmové činnosti a pomoc učitele
nebo výchovného poradce při tomto hodnocení
- sebepoznání jako zdroj posilování nezbytné sebedůvěry pro budoucnost
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Rozhodování
- předpoklady správné osobní volby, důsledky výběru nevhodného
profesního zaměření (střední školy, zaměstnání)
- individuální styly a typy
rozhodování
- vliv okolí a zdrojů na rozhodování (o volbě profesního zaměření),kdo a co
ovlivňuje rozhodování
- souvislost zálib, zájmů a zájmové činnosti s volbou profesního zaměření,
jejich význam při rozhodování o volbě vhodného povolání

o

uvědomuje si nutnost
sebepoznání pro
správnou volbu povolání

o

plánuje po etapách
důležité životní kroky
stanovuje si reálné cíle

o

vyhledává důležité
informace o různých
povoláních a profesích
pro svoji osobní volbu,
zvažuje klady a zápory
jednotlivých povolání a
posuzuje své šance ve
vybraném povolání na
trhu práce

o

spojuje rozhodování s
vyhledáváním
potřebných informací a
se znalostí vhodných
příležitostí a svých
osobních předpokladů
vyhledává, třídí a
správně využívá
potřebné informace

Akční plánování
- akční plány, význam cílů a jejich průběžné hodnocení
- reálné rozhodování na základě akčního plánování a sbírání informací
- odpovědnost při rozhodování
- význam plánování při stanovení profesně–vzdělávacích cílů
- skutečnosti, na které je třeba klást důraz při plánování úkolů ( kontextové a
situační faktory, časové a finanční nároky )

Orientace v důležitých
profesních informacích
- obecné a společné znaky povolání ( pracovní činnosti, prostředí, prostředky,
předměty a objekty )
- požadavky k výkonu povolání kvalifikační, zdravotní a osobnostní

Informační základna pro
volbu povolání
- využití počítačových programů a videokazet
- práce s profesními informacemi důležitými pro volbu povolání
- Zdroje informací o možném zvoleném povolání ( tradice v rodině )
- Informační média

o
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5.10 Terapeutická hodina
5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Terapeutická hodina
Tento předmět vznikl na naší škole. Jedná se o předmět s časovou dotací 1 hodina týdně. Je
zařazen do vzdělávacích osnov od 1. do 9. ročníku. Vzdělávací obsah předmětu je
přizpůsoben věku, možnostem i zařazení dětí ve vzdělávacím programu.
Terapie probíhají v učebnách jednotlivých tříd, tělocvičně, na školní zahradě za dopomoci
pedagogických asistentů, terapeutů a třídního učitele.
Tento předmět vznikl z potřeb a podnětů našich žáků, učitelů a rodičů. Jeho cílem
je napomáhat lepšímu zapojení do běžného života, pomoci dětem lépe poznat samy sebe
i druhé, lépe se vyrovnat s handicapem, poznat různé metody relaxace a odpočinku. Danou
terapii vede kvalifikovaný odborník. Zároveň do této hodiny zařazujeme okruhy aktuálních
problémů současného světa z průřezových témat.
Terapeutická hodina zahrnuje různé terapie a témata, která jsou volena dle aktuální potřeby
a problémů žáků.
Povinnou součástí předmětu Terapeutická hodina je hodina ŠKOLA HROU (s tématy
osobnostní a sociální výchovy – průřezového tématu), která je zařazena do předmětu
minimálně jednou za měsíc. Náplň této hodiny je uvedena dále na následující stránce.
CANISTERAPIE
Při canisterapii dochází k blahodárnému působení psa na člověka. Jde o přirozený kontakt
člověka se psem. U některých žáků lze provádět terapii skupinovou, ale někteří žáci zvládají
pouze terapii individuální.
Canisterapie pomáhá žákům při:
o rozvoji rozumových schopností cílenou hrou
o rozvoji citových schopností (hlazení, mazlení, hra)
o rozvoji pohybových schopností (hrubá, jemná motorika)
o relaxaci a navození duševní pohody a rovnováhy
o podněcování verbální a neverbální komunikace
o nácviku koncentrace a paměti
o rozvíjení sociálního cítění a poznávání
o podněcování ke hře a k pohybu
Zaměřuje se na zlepšování kvality života a aktivizaci žáků (zlepšení komunikace, odbourání
strachu ze psa, navození dobrého vztahu ke zvířatům, celkové zklidnění).
U tělesně postižených žáků využíváme polohování se psem. Dochází tak prohřívání celého
těla či jeho částí a též k uvolnění svalového napětí u spastických žáků.
Terapie je vedena kvalifikovaným canisterapeutem.
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REIKI
Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Je to učení práce s vesmírnou
energií, jež ze své vlastní podstaty původu nemůže ublížit nebo být zneužita. Rei v překladu
znamená vesmírný, životodárný a Ki znamená energii. Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná
metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou
relaxaci a navozuje pocit harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje
též mimosmyslové vnímání. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a
duchovní. Reiki energii může přijímat každý a předávat ji může pouze člověk zasvěcený do
určitého stupně reiki od reiki mistra.
Reiki předpokládá existenci vitální energie, existenci příslušných energetických center čaker
a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané
a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá
také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým
prouděním souvisí. Hlavním smyslem je rozvíjení duchovních principů, jako jsou: svobodná
vůle jedince, rozvoj osobnosti, hlubší porozumění smyslu života a především pomáhání
potřebným. Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči.
Terapie je vedena kvalifikovaným terapeutem Reiki.
HUDEBNÍ DÍLNY
Hudební dílny pracují na principu muzikoterapie, což je metoda, která používá jako
terapeutický prostředek hudbu. Prostřednictvím hudby se u žáků rozvíjí také schopnosti
motorické, řečové, roste jejich schopnost umění vnímat, cítit k němu nějaký vztah. Při
hudebních dílnách se rozvíjí muzikálnost žáků - aby dokázali vnímat pozitivní a negativní
pocity při poslechu hudby, uměli projevit svůj prožitek z hudby a přijímali ji jako prostředek
k vyjádření svých emocí. Dílny jsou vedeny hudebníkem.
SOCHAŘSKÉ A VÝTVARNÉ DÍLNY
Od školního roku 2017/2018 zařazujeme do náplně Terapeutické hodiny sochařské a
výtvarné dílny, které vycházejí z principů arterapie. Pracujeme pomocí sochařských a
výtvarných technik na podpoře sebepřijetí, sebepoznání, zpracování emocí a prožitků. Dílny
jsou vedeny výtvarníkem.
ŠKOLA HROU
(Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova)
Jedná se o prakticky zaměřenou hodinu, do které zařazujeme vhodné hry, cvičení, modelové
situace a příslušné diskuse. Mnohdy to jsou situace dotýkající se osobní existence, tudíž musí
učitel počítat s tím, že žáci budou mít různé názory, může se objevit odmítání technik či
ostych. Právě tyto okamžiky bývají velmi užitečné, neboť vybízejí k příležitosti přemýšlet o
tom, co se děje
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5.10.1.1.1 Témata zaměřená na osobnostní rozvoj

Hry a cvičení zaměřené na rozvoj schopností poznávání
o cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
o cvičení dovedností zapamatování a řešení problémů
o dovednosti pro učení a studium
Hry a cvičení zaměřené na sebepoznání a sebepojetí
o získávání informací o sobě i o druhých, co o sobě vím a co ne
o můj vztah ke mně samému, můj vztah k druhým lidem
o utváření zdravého sebepojetí
Hry a cvičení zaměřené na seberegulaci a sebeorganizaci
o organizování vlastního času
5.10.1.1.2 2. Témata zaměřená na sociální rozvoj

Hry a cvičení zaměřené na poznávání lidí
o vzájemné poznávání se ve třídě,
o rozvíjení pozornosti vůči odlišnostem u dětí (např. handicap atd.)
o hledání výhod v odlišnostech
Hry a cvičení zaměřené na mezilidské vztahy
o chování podporující dobré vztahy
o práce s přirozenou dynamikou třídy jako sociální skupiny, řešení aktuálních problémů
ve třídě
Hry a cvičení zaměřené na rozvoj komunikace
o komunikace v různých situacích – odmítání, omluva, prosba, přesvědčování, řešení
konfliktů, vysvětlování, žádost…
o komunikační obrana proti agresi a manipulaci
o pravda, lež a předstírání v komunikaci
5.10.1.1.3 3. Témata zaměřená na morální rozvoj

Hry a cvičení zaměřené na hodnoty, postoje a praktickou etiku
o vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost,
respektování, pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu)
Konkrétní témata zahrnuta v hodině ŠKOLA HROU:
Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a
kompetice, Řešení problémů, Hodnoty a postoje.
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6 Hodnocení žáků a autoevaluace
6.1 Hodnocení žáků
Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i
pedagogové získávají informace o tom, jak se žákům daří na jejich vzdělávací cestě.
V hodnocení vždy zohledňujeme osobnost každého žáka, jeho individuální možnosti i
případné zdravotní, osobní, rodinné a další problémy.
6.1.1 Základní východiska
o Hodnotíme výsledek učení a chování, ne charakter žáka. Proto užíváme popisný jazyk
(zápis úlohy, výpočet a výsledek je správný), nikdy charakterizující (jsi schopný,
šikovný, pilný) ani neporovnáváme s ostatními spolužáky (nejlepší, nejšikovnější ve
třídě). Okamžitá zpětná vazba je jednou ze základních podmínek efektivního učení a
odstraňování chyb.
o Zpětná vazba v pozitivní formě vyjadřuje zájem o žáka. Konkrétní nedostatky
zahrneme do konstruktivní kritiky, začínající kladnými prvky, např. učivu rozumíš, ale
… chybuješ v … z důvodu …, je nutné ještě procvičovat … Náznak dalšího pozitivního
vývoje v závěru motivuje.
o Jednotné hodnocení žáků je v souladu se školním vzdělávacím programem, s
partnerským vztahem k žákům, soustavným vytvářením bezpečného prostředí.
o Hodnocení musí předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a
kritérii hodnocení.
o Důležitým prvkem je práce s chybou. Žák má právo udělat chybu s vědomím toho, že
chybování je nedílnou součástí procesu každého učení. Chyba je výzva a následná
práce s ní je příležitostí ke zlepšení.
o Součástí hodnocení musí být i sebehodnocení žáka, schopnost posoudit výsledek své
práce, vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy. Je jednou z významných
kompetencí, které chceme žáka naučit.
o Při kooperativním vyučování zahrneme reflexi procesu - žáci hovoří, jaké dovednosti
(kompetence) potřebovali ke zvládnutí úkolu, co příště musí udělat jinak a proč. Učí
se vzájemně si naslouchat, shodnout se v názoru na efektivitě postupu a výsledku.
o Při hodnocení vždy posuzujeme individuální pokrok žáka, při respektování jeho
individuálních předpokladů, bez srovnávání s ostatními spolužáky.
o Tradiční zkoušení žáka před celou třídou (výrazná ztráta času pro ostatní žáky)
nahrazujeme efektivnějšími způsoby zpětné vazby.
o V průběhu klasifikačního období (mimo tematických prací, které se oznamují s
předstihem) respektujeme právo na zakolísání úspěšnosti.
o Rozhodování o výsledné známce za klasifikační období nemůže zásadně ovlivnit jedna
tematická práce žáka. Písemné práce musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu
celého klasifikačního období.
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o Tematické práce v rozsahu dvaceti a více minut zapisují vyučující s předstihem do
třídní knihy. Na jeden den je možno naplánovat jen jednu tematickou práci. Kontrolní
práce menšího rozsahu se nezaznamenávají.
6.1.2 Kritéria pro hodnocení žáků
Hodnocení je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné, s předem stanovenými kritérii, věcné,
všestranné. Vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů, je pedagogicky
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
Hlavní zásadou je, že učitel hodnotí vědomosti a dovednosti žáka vzhledem k očekávaným
výstupům, které jsou formulovány v učebních plánech. Především zjišťuje, co žák umí,
nehledá jen nedostatky a chyby.
Učitel posuzuje výkon žáka komplexně v souladu se specifiky předmětu a vždy seznámí žáka s
výslednou klasifikací, s příčinami a možnostmi nápravy špatných výsledků.
Po nemoci klasifikuje učitel žáka s přiměřeným časovým odstupem.
Při hodnocení a klasifikaci žáka učitel sleduje

o schopnost prakticky využívat vědomosti
o komunikační schopnosti žáka a jeho grafický projev v závislosti na specifických
odlišnostech žáka, srozumitelné, souvislé a věcné vyjadřování
o samostatnost myšlení – chápání souvislostí, schopnost analýzy a syntézy,
zdůvodnění a zobecnění
o schopnost samostatné práce s učebními pomůckami, s učebnicí, atlasem,
tabulkami, slovníky, výpočetní technikou
o pevnost a trvalost osvojení podstatných znaků, porozumění učivu a chápání jeho
významu v širších souvislostech, projevy zájmu o získávání vědomostí
o chápání a přijímání mravních a občanských hodnot – rozeznávání dobrých a
špatných názorů, postojů, činů, vnímavost k hodnotám společenství, tradic a
kultury, vztah k domovu, přírodě a životnímu prostředí, vztah k péči o své zdraví i
zdraví svých spolužáků
o projevy a osobnostní vlastnosti žáka – spolehlivost, odpovědnost, aktivita,
dodržování základních norem kulturního chování a lidského soužití
6.1.3 Sebehodnocení žáků
Cílem sebehodnocení je postupné přebírání zodpovědnosti žáka za vlastní učení a práci.
Naším úkolem je naučit žáka hodnotit své znalosti a dovednosti. Žák je veden k tomu, aby
uměl dokázat odhadnout své možnosti a samostatně se v rámci jeho možností rozhodnout.
Probíhá formou:
o ústního sebehodnocení (komunikační kruh – co se budu učit a jak jsem to
zvládl, vlastní zhodnocení);
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o portfolia - umožňuje vidět práci žáka za určité časové období (sešity, pracovní
listy, výrobky, diplomy, fotografie apod.).
6.1.4 Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Při hodnocení přihlíží učitel k úsilí vynaloženému žákem, jeho postojům k učení, snaze žáka a
míře jeho postižení. Podklady pro hodnocení získává vyučující zejména:
o soustavným diagnostickým pozorováním žáka;
o sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování;
o různými druhy zkoušek (učitel upřednostňuje tu formu zkoušky, která danému žákovi
odpovídá s ohledem na jeho věk, možnosti a postižení);
o analýzou výsledků dalších činností žáků;
o konzultacemi s ostatními vyučujícími;
o podle potřeby konzultacemi i s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
6.1.5
o
o
o

Způsoby hodnocení žáka

slovní hodnocení - takové hodnocení, které je pro žáky motivující (pochvaly);
klasifikace (známky vyjádřené stupnicí 1 – 5)
alternativní způsob – hodnocení formou razítek, samolepek (obrázků), mínusy,
dělené známky – slouží jako motivační hodnocení, podpora pozitivního přístupu ke
vzdělávání, podpora aktivity žáka v hodině i celkově v předmětu. Dělené známky i
mínusy jsou pro informovanost rodičů i žáků psány též do žákovské knížky.

6.1.6 Hodnocení chování
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se na vysvědčení klasifikuje těmito
stupni:
1 – velmi dobré
Žák dodržuje pravidla školního řádu a neprohřešuje se proti obecně platné morálce.
2 – uspokojivé
Žák poruší pravidla školního řádu: větším přestupkem, opakovaně menšími přestupky,
provinění proti obecně platné morálce nebo závažnější přestupek na úrovni přečinu
3 – neuspokojivé
Žák hrubě porušuje školní řád: prohřešky proti obecně platné morálce, závažnější přestupek,
pro který by po dovršení 15 let věku byl trestně odpovědný (na úrovni trestného činu).
Mezi závažné přestupky patří: šikanování, záškoláctví, krádeže, užívání a distribuce drob,
fyzické násilí …
Výchovná opatření:

Třídní učitel může po předchozím projednání s ředitelem školy udělit pochvalu. Udělení
pochvaly se zaznamenává do třídního výkazu.
Při opakovaném, či zvlášť závažném porušení povinností, stanovených školním řádem, může
být žákovi dle závažnosti uloženo: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele až
důtka ředitele školy. Uložení důtky třídního učitele učitel neprodleně oznámí řediteli školy.
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Důtku ředitele školy lze uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Udělení výchovného
opatření se zaznamenává do třídního výkazu.
Je třeba brát v úvahu, že žák nemůže odpovídat za jednání, které mu nelze přičítat a rovněž
za jednání, které nemohl posoudit či ovlivnit vzhledem ke svému věku a míře rozumové a
volní vyspělosti.
6.1.7 Hodnocení prospěchu
Prospěch ve vyučovacích předmětech je klasifikován pěti stupni:
1 výborný
2 chvalitebný
3 dobrý
4 dostatečný
5 nedostatečný
O slovním hodnocení nebo kombinaci obou způsobů rozhodne pro daný školní rok ředitelka
školy po projednání na zahajovací pedagogické radě a souhlasu školské rady.
6.1.7.1 Charakteristika stupňů prospěchu
Předměty s převahou teoretického zaměření:
1 - výborný
Žák ovládá základní i rozšiřující učivo uceleně, přesně a úplně, pouze s občasnými menšími
nedostatky, získané vědomosti a znalosti dovede prakticky uplatňovat.
2 - chvalitebný
Žák ovládá základní i rozšiřující učivo téměř úplně a přesně, je schopen samostatné práce a
logického myšlení, projevují se nepřesnosti v ústním i grafickém projevu i v praktických
činnostech.
3 - dobrý
Žák ovládá alespoň základní učivo téměř úplně, nedostatky při ústním nebo písemném
projevu i praktických činnostech je schopen korigovat sám nebo za pomoci učitele, je
schopen logického myšlení, i když se často mýlí.
4 - dostatečný
Žák má potíže se zvládnutím základního učiva, je odkázán na pomoc učitele, je
nesamostatný, v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, nedostatky v ústním a grafickém
projevu i praktických činnostech napravuje pouze ve spolupráci s učitelem.
5 - nedostatečný
Žák neovládá základní učivo, má závažné nedostatky v ústním a písemném projevu i
praktických činnostech, nemá snahu chyby a nedostatky odstranit ani za pomoci učitele.
Předměty s převahou výchovného působení a praktického zaměření:
(výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, pracovní výchova)
1 - výborný
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Žák rozvíjí své osobní předpoklady, je velmi aktivní a samostatný, osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky tvořivě aplikuje, projevuje výrazný zájem o daný obor, případná
absence talentu či jeho menší míra je nahrazena zájmem a pílí.
2 - chvalitebný
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, rozvíjí své schopnosti v dané
oblasti, ale nevyužívá všech svých možností, jeho vědomosti a dovednosti mají občas chyby,
umí je napravit.
3 - dobrý
Žák je v činnosti méně aktivní a tvořivý, jen minimálně rozvíjí své schopnosti, úkoly řeší s
chybami, je málo pohotový a samostatný, dovednosti aplikuje za pomoci učitele, projevuje
nezájem.
4 - dostatečný
Tímto stupněm se žáci klasifikují výjimečně, projevují-li negativní vztah a nezájem o daný
předmět.
5 - nedostatečný
Zpravidla se žáci tímto stupněm neklasifikují.
6.1.8 Rozsah a struktura slovního hodnocení
Obsah slovního hodnocení by měl být pozitivně motivační, současně však i objektivní a
kritický. Musí obsahovat konkrétní vyjádření toho, co žák v daném vyučovacím předmětu
zvládl a v jaké kvalitě. Vymezí další postup rozvoje žáka se zřetelem k vynaloženému úsilí a k
individuálním předpokladům žáka pro vyučovací předmět.
V předmětech s převahou výchovného zaměření bude v souladu s požadavky školního
vzdělávacího programu hodnocena především tvořivost, dovednost spolupracovat, aktivita v
činnostech a vztah k nim, kvalita dovedností, návyků a postojů, schopnost sebehodnocení a
hodnocení druhých.
V předmětech naukového charakteru pak kvalita myšlení, samostatnost, tvořivost, přesnost
a výstižnost vyjadřování, kvalita a rozsah vědomostí, dovedností, návyků, kvalita výsledků
činnosti, dovednost učit se, spolupracovat, úroveň samostatného a tvořivého rozhodování,
schopnost hodnocení, zájem žáka. Ve slovním hodnocení musí být uvedeno, zda žák z
daného předmětu prospěl, nebo neprospěl.
6.1.8.1 Formulace slovního hodnocení
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami:
1 - ovládá bezpečně,
2 - ovládá,
3 - podstatné ovládá,
4 - ovládá se značnými mezerami,
5 - neovládá.
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Úroveň myšlení:
1 - pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti,
2 - uvažuje celkem samostatně,
3 - menší samostatné myšlení,
4 - nesamostatné myšlení,
5 - odpovídá nesprávně i na návodné otázky.
Úroveň vyjadřování:
1 - výstižné, poměrně přesné,
2 - celkem výstižné,
3 - nedostatečně přesné,
4 - vyjadřuje se s obtížemi,
5 - nesprávné i na návodné otázky.
Úroveň aplikace vědomostí:
1 - spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností,
2 - používá vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb,
3 - s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští,
4 - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává,
5- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele.
Píle a zájem o učení:
1 - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem,
2 - učí se svědomitě,
3 - k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů,
4 - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty,
5 - pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné.
6.2 Postup do dalšího ročníku
1. Do vyšších ročníků postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí
nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně celkového prospěchu alespoň "prospěl“.
2. Do vyššího ročníku nepostupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí
dosáhl stupně celkového prospěchu "neprospěl".
3. Na základě rozhodnutí ředitele a po projednání v pedagogické radě může opakovat ročník
žák, který nemohl být pro vážné objektivní příčiny (např. dlouhotrvající nemoc) klasifikován
na konci druhého pololetí.
6.3 Uvolnění z výuky
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo 2. pololetí uvolněn, zaznamená se na
vysvědčení do kolonky předmětu „uvolněn/ uvolněna“. Ředitelka školy určí způsob
zaměstnání žáka v době vyučování předmětu, ze kterého byl uvolněn. Je-li předmět zařazen
na první nebo poslední vyučovací hodinu, může ředitelka školy na základě žádosti zástupce
žáka uvolnit žáka na dobu vyučování tohoto předmětu zcela.
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Nelze-li žáka v 1. nebo 2. pololetí klasifikovat ani v náhradním termínu, vyplní se
"nehodnocen". Pokud žák nebyl klasifikován ve 2. pololetí, opakuje ročník. Důvody pro
uvolnění nebo nehodnocení žáka se uvedou v katalogovém listu žáka.

6.4 Autoevaluace
Autoevaluce je prováděna v následujících krocích: Definování, popř. upřesnění sledovaných
oblastí důležitých pro školu - Určení vhodného nástroje evaluace - Vypracování evaluační
zprávy - Stanovení úkolů, opatření popř. změn. Naše škola si vymezila následující oblasti, pro
naši školu důležité, které bude dle aktuální potřeby vyhodnocovat:
o Soulad realizovaného vzd. programu se ŠVP POD JEDNOU STŘECHOU (naplňování cílů
ŠVP)
o Podmínky ke vzdělávání (materiální, technické, ekonomické)
o Průběh vzdělávání (výuka a práce učitelů, zohledňování individuálního přístupu,
efektivita a rozmanitost metod a forem výuky)
o Výsledky vzdělávání (vědomosti, dovednosti a postoje žáků klasifikace a hodnocení
žáků)
o Spolupodílení se na vzdělávání (spolupráce školy s rodinou, úroveň vztahů škola-žákrodina a jejich vliv na vzdělávání)
o Zájem veřejnosti o školu (např. Zápis, Den otevřených dětí, příjem nových klientů,
články…)
o Klima školy (motivující, přátelské, bezpečné, přítomnost šikany…)
o Vedení školy (kvalita personální práce, zázemí a klima pro práci zaměstnanců,
možnost dalšího vzdělávání pracovníků, nakládání s prostředky a zdroji)
o Úroveň výsledků práce školy (podmínky vzdělávání, nakládání s prostředky a zdroji)
6.4.1 Nástroje evaluace
Naše škola si vymezila následující Evaluační nástroje (výčet nemusí být úplný a není
uzavřený). Neexistuje žádný univerzální autoevaluační nástroj, výsledné sebehodnocení školy
je mozaikovým obrazem, tj. výsledkem pohledů z mnoha úhlů, užití mnoha nástrojů:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pozorování
Sebehodnocení žáků, učitelů, vedení školy
Hospitace
Dotazníky pro rodiče, pro žáky, pro zaměstnance
Swot analýza
Testy, práce a činnosti žáků
Úspěchy v soutěžích
Úspěchy absolventů a následná integrace
Diskuse, porady, rozhovory
Pedagogické rady
Odborné komise
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o
o
o
o
o

Stanovení a plnění plánů (např. roční plán)
Individuální vzdělávací plány
Rozbor školní dokumentace (např. zápisy v ŽK, tematické plány, schránka důvěry atd.)
Pedagogická tvořivost (metodické materiály, učebnice, projekty atd.)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
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