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II. Charakteristika školy
II.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo, příspěvková organizace
je malotřídní školou se dvěma třídami pro žáky pěti ročníků, spojovanými podle počtu
žáků. Je školou rodinného typu. Patří mezi školy, která vzdělává a vychovává žáky bez
ohledu na jejich předpoklady.
Součásti školy jsou:
- mateřská škola ( kapacita 28 dětí )
- školní družina ( kapacita 25 dětí )
- školní jídelna ( kapacita 90 obědů )
Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Cizí jazyk – angličtina - je vyučován od školního roku 2006/2007 povinně od 3.ročníku.
Žákům je poskytnuta široká nabídka volnočasových aktivit – sportovní hry, kopaná, kondiční
cvičení, jazyková přípravka, keramika, cizí jazyky, do nabízených aktivit je každoročně
zapojeno více než 100 žáků školy.
Po ukončení docházky mají možnost děti přecházet do spádové školy ve Višňové, se kterou
naše škola velice úzce spolupracuje.

II.2 Vybavení školy
V budově školy jsou 2 třídy. V každé třídě jsou vytvořeny hrací kouty a každá ze tříd má
vlastní počítačové vybavení a další audiovizuální techniku. Ve II. třídě je umístěno piano pro
výuku HV, pro pěvecké chvilky a kulturní vystoupení má škola rovněž el. varhany a sady
dětských nástrojů.
Škola má vlastní tělocvičnu vybavenou stolem pro stolní tenis a ostatním TV nářadím. Žákům
je k dispozici venkovní hřiště s umělou trávou. Zde je možnost všestranného sportovního
vyžití ( branky na malou kopanou, tenisový kurt ), v zimním období je hřiště využito jako
kluziště.
Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na chodbě ZŠ jsou umístěny hrací kouty pro volný
čas dětí o přestávkách.Na vzhledu školy se ve velké míře podílejí žáci a učitelé. O prostory
v okolí školy se stará obec.
Prostory pro výuku jsou dostatečné. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně
dochází k jeho obnově.
• možnosti využití počítačů
Ve škole je jedna počítačová učebna (celkem 6 pracovních míst s připojením k internetu),
která je využívána k výuce zájmových kroužků, je v ní umístěna kopírka pro využití
pedagogickými zaměstnanci školy.
Obnova ICT vybavení probíhá průběžně dle finančních možností školy.
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• sportovní aktivity
Žáci školy se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží, mají možnost zájmové činnosti
v kroužcích se sportovní náplní.
• organizace volného času žáků
Žákům je poskytnuta široká nabídka volnočasových aktivit – sportovní hry, kopaná, kondiční
cvičení, jazyková přípravka, keramika, cizí jazyky, do nabízených aktivit je zapojeno více než
100 žáků školy.
• organizace kulturních programů
Ve škole jsou již tradicí návštěvy divadel v Moravském Krumlově a ve Znojmě,
škola zajišťuje pro žáky vzdělávací pořady z různých oblastí, žáci se podílejí na kulturním
životě obce, pro žáky jsou každoročně organizovány dva školní výlety.
Vzhledem k velmi rozsáhlému spektru vzdělávacích potřeb našich žáků – od žáků nadaných
až po žáky s výukovými problémy se nám jeví jako velmi přínosné a smysluplné zaměřit
strategii školy směrem k zábavnému učení, které je založeno na zvládání přirozených situací,
na přizpůsobení se individualitám žáků.
Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi.

II.3 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří 3 učitelé. Třídní učitelé splňují podmínky odborné a pedagogické
způsobilosti. Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání.
Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů.
I. třída
Třídní učitelka

splňuje požadavky odborné a pedagogické způsobilosti

Ostatní učitelé

splňuje požadavky odborné a pedagogické způsobilosti

II. třída
Třídní učitel

splňuje požadavky odborné a pedagogické způsobilosti

Ostatní učitelé

splňuje požadavky odborné a pedagogické způsobilosti

II.4 Charakteristika žáků
Ve škole se vzdělává většina žáků z Trstěnic. Malou část tvoří přespolní žáci, kteří do školy
dojíždí ze dvou okolních obcí. Dlouhodobě spolupracujeme v rámci metodického sdružení se
ZŠ a MŠ Višňové. Jednou ze zásad naší činnosti je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami, s vadami výslovnosti, pozitivní zkušenost máme rovněž s integrací tělesně
i mentálně postižených žáků. Škola vytváří pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
podmínky pro snadnější zvládnutí požadovaných úkolů. Žákům jsou nabízeny individuální
konzultace po vyučování a běžný je diferencovaný přístup ve výuce. Někteří žáci jsou
vzděláváni podle IVP. Vyučující kroužků spolupracují s třídními učiteli a rodiči.
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II.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Během školního roku realizuje škola několik projektů, které jsou různě tematicky zaměřeny.
Škola zatím neměla možnost zapojit se do mezinárodní spolupráce.
Škola je dlouhodobě zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL. Hlavním důvodem zapojení
školy do tohoto projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit
zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající
spotřebu ovoce a zeleniny.
Všichni žáci 1. stupně dostávají 2 krát měsíčně zdarma ovoce a zeleninu bez obsahu
přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu
přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů.

II.6 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty
Škola úzce spolupracuje se spádovou školou ve Višňové ( metodická setkání, sportovní
a kulturní akce ), s DDM Miroslav, navazuje úspěšnou spolupráci s organizacemi, které
pomáhají rozvíjet občanské povědomí žáků.
Neustále se rozvíjí spolupráce s rodiči žáků. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv
po vzájemné dohodě s vyučujícím. Každé první pondělí v měsíci probíhají v odpoledních
hodinách individuální pohovory s rodiči.
Ve spolupráci se Školskou radou připravuje škola každoročně několik akcí pro děti.
Rada se schází nejméně dvakrát ročně. Je vedením školy informována o činnosti školy,
o výsledcích vzdělávání a dalším rozvoji. Úzce spolupracuje při organizaci různých
sportovních a kulturních akcí.
Velice dobrá je spolupráce se zřizovatelem ( pomoc při vítání občánků, při oslavách a jiných
kulturních vystoupeních ).

Partneři školy:
Školská rada – ustanovena zřizovatelem od 1.1.2006, podílí se na dění v naší základní škole.
Schází se podle potřeby, jejím členem je učitelka MŠ a ZŠ.
Obec Trstěnice - obec chápe školu jako zařízení, které vesnici omlazuje a také oživuje.
Pravidelně uskutečňujeme akce pro celou veřejnost v obci – různá vystoupení, vítání občánků,
sběr papíru, Den dětí …
Pedagogicko psychologická poradna Znojmo,
Spádová škola ZŠ a MŠ Višňové – sportovní utkání, plavání, MS
SVČ Miroslav – organizace zájmových kroužků
Spolupracujeme i s místními institucemi:
Myslivecké sdružení nám přispívá každoročně finančním sponzorským darem.
Hasiči, Sokol – drobné příspěvky na karneval.
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II.7 Vnitřní řízení školy
a) organizační členění
1. Ředitel školy
2. Vedoucí školní jídelny
3. Pedagogové 1. stupně
4. Pedagogové MŠ , vychovatelka ŠD
5. Kuchařky ŠJ
6. Školnice, topič
Společná schůze všech zaměstnanců organizace se pravidelně koná dvakrát za rok.
Pedagogická rada se schází pravidelně vždy před začátkem školního roku a každé čtvrtletí.
Lze svolat také mimořádnou pedagogickou radu. Dle potřeby svolává ředitel školy pracovní
porady. Termíny a úkoly ze všech porad jsou závazné pro všechny pracovníky školy.

b) organizační schéma

Ředitel školy

Učitelé 1. stupně
Vedoucí školní
jídelny
Učitelé
MŠ,vychovatelka ŠD

Kuchařka

Školnice, topič

7

III. Charakteristika školního vzdělávacího
programu
4. verze ŠVP pro základní vzdělávání aktualizuje 3. verzi v těchto oblastech:

 charakteristika školního vzdělávacího programu - byla upravena dle aktuální situace
ke dni 1.9.2013
 byly aktualizovány výstupy v předmětu Anglický jazyk, změny jsou platné pro 3. – 5.
ročník od 1.9.2013
 byly aktualizovány výstupy v předmětu Matematika, změny jsou platné pro 1. – 5.
ročník od 1.9.2013,
 byly aktualizovány výstupy v předmětu Člověk a jeho svět, změny jsou platné
pro 1. – 5. ročník od 1.9.2013
ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Jsme si vědomi
toho, že vzdělávání je veřejnou službou. Našim úkolem je podporovat v žácích pocit bezpečí,
získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.
K tomu by měla pomoci rovněž profilace naší školy.

III.1 Zaměření školy
V rámci ŠVP se snažíme školu co nejvíce přiblížit dítěti. Školní vzdělávací program navazuje
svým pojetím na tradice české školy, kterou lze charakterizovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je pozitivní vůči žákům
podněcuje žáky k práci
navrací do školy „zdravý selský rozum“
při výuce využívá zkušeností žáků
klade důraz na motivaci žáků k učení
při výuce dbá na vysvětlení, proč se čemu učí
zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny
je snahou všech vyučujících, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto
umožňuje účelně spojovat učiva několika předmětů do projektů
zdůrazňuje mezipředmětové vztahy

Škola chce být alternativou stávajícím školám svým individuálním přístupem k žákům.
Ve svém principu (k němuž patří především přijímání jeden druhého, podpora rozvoje
individuality každého žáka, vzájemná pomoc, spoluzodpovědnost aj.) je škola otevřena všem
dětem a rodičům. Vycházíme z toho, že škola je místo, kde dítě tráví značnou část dne, a je
proto pro něj výhodné a potřebné, když rodina a škola o sobě ví a jsou pokud možno
navzájem propojené.
Škola by měla dýchat rodinnou atmosférou. Rodiče by pak měli být více motivováni ke
spolupráci - účasti na společných akcích, kulturních vystoupeních apod.
Základním úkolem školy je dát dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily
a objevovaly svět kolem sebe. Škola klade důraz na šíření kladného vztahu k životu
v nejširším slova smyslu, na rozvoj individuálních schopností žáků při respektování
8

individuálního uplatnění učitele, jejich využití k týmové spolupráci, rozvoji osobnosti a jejího
uplatnění v celku.
Snažíme se o co nejaktivnější přístup žáků k učení. Nejen nasloucháním pedagoga, ale vlastní
aktivitou docházet k poznatkům. Mnohé poznatky lze získat vzájemným nasloucháním
a spolupráci mezi žáky.
Nebát se vyslovovat svůj názor a vést děti k otevřenosti.
Věnovat se žákům talentovaným v různých směrech, nejen při výuce.
Respektovat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a zapojovat je do aktivního života.
Protože jsme malotřídní škola nemáme velké možnosti vytvářet dlouhodobé projekty
zaměřené převážně na starší žáky. Proto vytváříme vlastní krátkodobé projekty, jejichž
smyslem je především získat děti pro vzdělání, využít jejich vrozenou zvídavost, vzbudit
u nich chuť poznávat a umožnit jim pocit uspokojení z odvedené práce.
V popředí záměrů a cílů Školního vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti žáka. Škola je
zaměřena na výuku cizího jazyka, na využití moderních informačních a komunikačních
technologií při výuce a na podporu zájmových aktivit žáků. Důležitým předpokladem pro
rozvoj je motivovat žáky tak, aby měli radost z pochopení probíraného učiva. Přitom je třeba
respektovat jejich individuální vlohy.
Škola vytváří prostředí, které podněcuje žáka k vlastnímu sebehodnocení a k uvědomění si
své pozice v kolektivu ostatních žáků. Dává žákovi možnost vybudovat si v něm svou pozici.
V rámci Školního vzdělávacího programu je realizován harmonický rozvoj tělesných
i duševních schopností každého dítěte. Vědomí úspěchu je pak každému vzpruhou
k překonávání překážek. Škola musí umožnit každému žákovi takový tělesný a duševní vývoj,
jakého je schopen. Způsob a míra žákova rozvoje se neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale
zejména podle toho, s jakou jasností a jistotou dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat
a řešit úkoly z praktického života, jak se vyvíjí jeho osobnost ve své mnohostrannosti.
Jednodenní projekty určené pro všechny ročníky:
„Mikuláš ve škole“
„Podané ruce“
„Zvyky a tradice – Masopust, Vánoce, Velikonoce“
„Národní park přichází do škol“
Projekty pro 3., 4., 5. ročník
„Na kole bezpečně a hravě“, „Vody se nebojíme“

III.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Hlavním cílem naší školy je vytvářet u žáků školy klíčové kompetence dané RVP ZV
a všechny strategie a postupy školy vedou k naplňování tohoto cíle.
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Vytyčujeme si tedy tyto cíle:
Cíle základního vzdělání

1. Umožnit žákům osvojit si
strategie učení a motivovat je
pro celoživotní učení

2. Podněcovat žáky k tvořivému
myšlení, logickému uvažování a
k řešení problémů

3. Vést žáky k všestranné,
účinné a otevřené komunikaci,
rozvíjet schopnost
spolupracovat a respektovat
práci a úspěchy vlastní i
druhých
4. Připravovat žáky k tomu, aby
se projevovali jako svébytné,
svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva
a naplňovali své povinnosti
5. Vytvářet u žáků potřebu
projevovat pozitivní city
v chování, jednání a v prožívání
životních situací, rozvíjet
vnímavost a citlivé vztahy
klidem

6. Učit žáka aktivně rozvíjet a
chránit fyzické, duševní a
sociální zdraví a být za ně
zodpovědný

Jak na to v ŠVP

 Poskytovat dostatečné množství
informačních zdrojů
 Propojit informace se skutečným
životem
 Prezentace vlastních výsledků
 Práce a činnosti v prostředí, které
děti motivuje
 Kladné hodnocení
 Zařazovat netradiční metody a
formy činností
 Využívat
mezipředmětových
vztahů
 Objevovat samostatně i ve
skupinách zákonitosti, příčiny
problémů
 Stanovení si jasných, vlastních
pravidel a jejich dodržování
 Vzájemné komunikace
 Týmové skupinové činnosti
 Osobní odpovědnost

Přátelství,schopnost
vyslechnout druhé
 Odpovědnost za své jednání i
chování v různých situacích
 Samostatné
rozhodování
v různých situacích i činnostech
 Ohleduplný a citlivý vztah nejen
mezi kamarády, ale i druhým
lidem
 Ochrana přírody
 Pomoc dětem, lidem, kteří mají
nouzi
 Skupinové činnosti

 Vytvářet správné stravovací,
hygienické návyky
 Pitný režim
 Organizace denního režimu
 Čistota péče o prostředí
 Prevence šikany a násilí vzájemná ohleduplnost
 Respektování
individuálních
zvláštnosti a potřeby (relaxace)
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7. Vést žáky k toleranci a
ohleduplnosti k jiným lidem,
kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně
s ostatními lidmi

 Integrace
žáků
vyžadující
zvláštní péči
 Multikulturní výchova
 Nahlížet na život a svět stejně
kritickýma očima

8. 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

 Osvojovat si základní pracovní
návyky a dovednosti
 Pozorovat při práci jiné skupiny
lidí
 Kladně hodnotit aktivity

III.3 Klíčové kompetence
Vymezení klíčových kompetencí
Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou
využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích. Jsou klíčem k úspěšnosti
člověka v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě. Na utváření
klíčových kompetencí se podílejí všechny vzdělávací oblasti, které poskytují svým obsahem
dostatek příležitostí k jejich naplňování. Konkrétní podoba vzdělávacích cílů a kompetencí
je vyjádřena ve výchovně vzdělávacích cílech jednotlivých vzdělávacích oblastí.

1. KOMPETENCE
K UČENÍ

2. KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Čte přiměřené texty a rozumí přečtenému. Ví, že je pro něj učení
důležité. Používá různé pracovní postupy a různé pomůcky
k učení. Uvědomuje si, že se učí pro sebe. Zná svůj styl učení,
plánuje a organizuje si je. Má k učení pozitivní přístup. Pracuje
se slovníky, s pravidly, klíči, atlasy a jinými informačními zdroji.
Umí správně klást otázky a umí na ně odpovídat. Vysvětlí
ostatním, co se naučil, diskutuje o nových poznatcích. Přiměřeně
hodnotí práci svou i ostatních. Informace využívá při řešení
úkolů.
Rozpozná problém. Uvědomuje si, co k danému problému zná
z učiva nebo z vlastních zkušeností. Vyhledává a třídí informace
k řešení daného problému. Propojí nové poznatky s minulými.
Nachází více možností řešení problému, zná některé algoritmy
řešení. Vysvětluje a prezentuje své řešení problému ostatním.
Obhájí svůj postup, zdůvodní ho. Respektuje řešení ostatních
členů skupiny. Hodnotí svá řešení problému i řešení ostatních
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3. KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

4. KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

5. KOMPETENCE
OBČANSKÉ

6. KOMPETENCE
PRACOVNÍ

spolužáků. Vytrvale hledá možnosti řešení problému
Dodržuje základní pravidla slušné komunikace. Používá spisovný
mateřský jazyk. Automaticky používá gramatická pravidla. Ptá
se, odpovídá na otázky, rozmyslí si odpověď. Má dostatečnou
slovní zásobu. Vyjadřuje se nahlas, srozumitelně a souvisle.
Rozlišuje pravdu a lež. Při komunikaci poslouchá názory
ostatních, respektuje jiný názor, dokáže obhajovat svůj vlastní.
Přizpůsobuje komunikaci účastníkům rozhovoru, dospělá osoba,
rodina, kamarádi. Umí vhodně využívat jazykové prostředky,
hlas, melodii, artikulaci. Umí poprosit, požádat o radu nebo
informaci, umí poděkovat.
Zařadí se do skupiny vrstevníků. Organizuje role ve skupině.
Nenechá se ovlivnit nežádoucím chováním skupiny. Přijímá roli
ve skupině ( vůdčí, podřízenou i partnerskou ). Respektuje
pravidla skupiny. Zapojuje se do diskuse ve skupině i v debatě
celé třídy. Respektuje názor spolužáků. Prosazuje svůj názor, ale
respektuje názor skupiny. Řídí se etickými pravidly chování ve
skupině. Přijímá kritiku, dokáže ustoupit a přiznat chybu.
Projevuje dostatek empatie, povzbuzuje ostatní. Argumentuje.
Hodnotí práci skupiny.
Chápe základní společenské principy a normy ve škole i mimo
školu. Respektuje názor druhých lidí. Je si vědom a využívá svá
práva a povinnosti. Je empatický. Odmítá útlak a projevy
jakéhokoliv násilí. Umí se vhodně rozhodnout v krizových
situacích ohrožujících zdraví a život. Rozlišuje dobro a zlo.
Vytváří si žebříček životních hodnot. Aktivně se zapojuje do
kulturního a společenského dění.Chápe základní ekologické
souvislosti. Rozhoduje se v zájmu podpory, ochrany zdraví a
životního prostředí. Respektuje, chrání a oceňuje tradice, kulturní
a historické dědictví
Je veden od elementárních pracovních postupů ke
složitějším,uvědomuje si posloupnosti jednotlivých pracovních
kroků
Účinně vybírá efektivní metody práce
rozlišuje různé druhy materiálů, nářadí i nástrojů
umí vhodně používat jednotlivé pracovní nástroje, nářadí a
materiál
chápe základní pravidla BOZP
umí ocenit svou práci a práci druhých
podporujeme u žáků pozitivně emotivní vyjadřování svých názor
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Vzdělávací strategie při plnění klíčových kompetencí

1.KOMPETENCE
K UČENÍ – umožnit
žákům osvojit si strategii
učení a motivovat je pro
celoživotní učení

2.KOMPETENCE
K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ –
podněcovat žáky
k tvořivému myšlení,
logickému uvažování a
k řešení problémů

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci
s textem,vyhledávání informací.
Žáky vedeme k sebehodnocení.
Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci
prožít úspěch.
Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo
vyučování.
Ve vhodných případech umožňujeme realizovat vlastní nápady,
podněcujeme tvořivost žáků.
Žáci se zúčastňují různých soutěží.
Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly.
Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými
úlohami z praktického života.
Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze
všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a
počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a
vhodným způsobem využívat.
Žáci jsou přiměřeně k věku vedeni k práci s internetem.
Žáci prezentují své názory a nápady ve školním časopise
Kamarád.
Podle svých vědomostí a dovedností se žáci zapojují do soutěží.
Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší.
Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na
plánování, přípravě a realizaci i hodnocení.

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a
ostatními dospělými ve škole i mimo školu.
3. KOMPETENCE
Učíme žáky argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj
KOMUNIKATIVNÍ vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných.
– vést žáky k všestranné Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme školní
a účinné komunikaci
časopis.
Podporujeme přátelské vztahy ve třídě a mezi třídami.
Vedeme děti ke spolupráci při vyučování.
Podporujeme komunikaci s jinými školami.
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4. KOMPETENCE
SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ –
rozvíjet u žáků
schopnost spolupracovat
a respektovat práci
vlastní a druhých

5. KOMPETENCE
OBČANSKÉ –
připravovat žáky jako
svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňující
svá práva a plnící své
povinnosti

6. KOMPETENCE
PRACOVNÍ –

Během vzdělávání používáme mimo jiné skupinovou práci žáků,
vzájemnou pomoc při učení.
Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a
úkolech.
Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve
skupině.
Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel
chování, na jejichž formulaci se sami podílejí.
Učíme je zároveň odmítavému postoji ke všemu, co narušuje
dobré vztahy mezi žáky.
Chceme žáky naučit základy spolupráce a týmové práce.

Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování.
Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách.
Ve škole a mezi žáky jsou respektovány individuální rozdíly.
Je kladen důraz na prožitek.
Je kladen důraz na environmentální výchovu, na ekologické
myšlení.
Žáky vedeme ke třídění odpadů, zapojujeme je do sběru léčivek a
druhotných surovin.

Je veden od elementárních pracovních postupů ke
složitějším,uvědomuje si posloupnosti jednotlivých pracovních
kroků
Účinně vybírá efektivní metody práce
rozlišuje různé druhy materiálů, nářadí i nástrojů
umí vhodně používat jednotlivé pracovní nástroje, nářadí a
materiál
chápe základní pravidla BOZP
umí ocenit svou práci a práci druhých
podporujeme u žáků pozitivně emotivní vyjadřování svých
názorů nad vykonanou prací svou i druhých
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III.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků mimořádně nadaných
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním
postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho
rodičů a školského poradenského zařízení.
V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka a
vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení
spolupracují při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro
úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou žáka. Za nutné také
považujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků.
Zásady komunikace učitele s rodičem:
• vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus)
• dopřání dostatku času pro rozhovor s rodiči
• popsání (nehodnocení) situací, chování a příhod se žákem (nedávat dítěti „nálepky“)
• uvádění zdrojů svých informací (totéž umožnit rodičům)
• ujasnění si pojmů spolu s rodiči (nastolení „pravidel hry“)
• uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči možné
souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat)
• snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout jim pomoc

Žáci se specifickými poruchami učení
Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se
souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.
V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován
individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje.
V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci
zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín
reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat.
Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Každý týden
probíhá v dyslektickém kroužku pravidelná dyslektická náprava se souhlasem a za spolupráce
rodičů.
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Specifika vzdělávání žáků se SPUCH na 1. stupni
neustálé posilování získaných dovedností prostřednictvím přiměřených metod a respektování
osobního tempa žáků
reedukace specifických chyb, např.: záměny písmen a slabik, číslic
vynechávání diakritických znamének, dvojí čtení
cvičení dovedností:
- psychomotorické koordinace
- slabikování
- sluchové analýzy a syntézy
- zrakové vnímání pravolevé orientace
- rozlišování měkkých a tvrdých slabik
rozvíjení:
- prostorové představivosti
- matematické představivosti
- paměti
- komunikačních schopností
- orientace v čase
Žáci s poruchami chování
Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé
normy společenského
chování,
jsou
nepřizpůsobiví,
impulsivní
a snadno
unavitelní.Vzdělávání těchto žáků bude probíhat formou individuální integrace. Ve spolupráci
a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle
zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových
kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení,
jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.
Učitel musí s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo
vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů.
Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním
Vzdělávání žáků s výše uvedeným postižením bude probíhat formou individuální integrace.
Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě
individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně
pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny
v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti
postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi
(jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při
komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při
komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.
Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném
postupném ročníku.
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Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Jsou to žáci z různých menšin u nás žijících, nebo žáci přicházejících k nám v rámci migrace.
Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy. Mezi žáky se
sociálním znevýhodněním patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním
a ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, jako je
např. zneužívání návykových látek apod. Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat
specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Hlavním problémem je nedostatečná znalost
jazyka. Prvořadou pozornost u těchto žáků je nutné věnovat osvojení českého jazyka, zajistit
možnost získávat takové informace, které jim umožní budování své vlastní identity.
Je potřebné doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích
jejich národnosti. Cílem školy musí být integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně
znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti
v majoritní společnosti. V rámci možností škola vypracuje pro tyto žáky individuální
vzdělávací programy, které jim maximálně vyhovují.
Škola zajistí:
- učitele, případně asistenta pedagoga, který své žáky a jejich rodinné prostředí dobře zná,
- volí vhodné přístupy a vytváří ve třídě i škole příznivé společenské klima
- individuální péči
- odlišné metody a formy práce
- pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu
- spolupráci s psychologem, sociálním pracovníkem, příp. s dalšími odborníky

III.5 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Stejně velkou pozornost, kterou
věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se snažíme věnovat i žákům
mimořádně nadaným. Tato skutečnost vyžaduje od učitelů podstatně náročnější přípravu na
vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech, zvláště v těch, které reprezentují nadání
dítěte. Dále otevřenost celého pedagogického sboru k novým metodám a formám výuky, ale
i k problémům se sociálním přizpůsobením těchto žáků. Velkou snahou pedagogického sboru
je vychovávat tyto žáky k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci
a ochotě pomáhat slabším. Všechny žáky vedeme k tomu, aby byli tolerantní k odlišnostem
a chovali se přátelsky nejen k handicapovaným spolužákům, ale i k těm, kteří v něčem
vynikají.
Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné může být průměrný.
Na naší škole je samozřejmostí, že se snažíme volit takový styl výuky, který umožňuje
každému žákovi rozvíjet se podle svých schopností a možností. Přímo ve vyučování
využíváme formy vnitřní diferenciace, kdy průměrní žáci plní úkoly v rámci základního
učiva, nadprůměrní a mimořádně nadaní dle svých schopností v daném předmětu mají
možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah základního učiva.
Jak s těmito žáky pracovat:
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obohacovat a rozšiřovat náročnost výuky
plnění některých úkolů se starším ročníkem
zadávat specifické úkoly
respektovat jejich vlastní pracovní tempo
respektovat jejich individuální postupy řešení úloh a situací
konzultovat s rodiči individuální plán na základě vyšetření v PPP
zadávat samostatné rozsáhlejší práce, připravovat projekty
poskytovat jim určitou volnost ve způsobu, jakým využijí „ušetřený čas“

Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální
zkoušky.

III.6. Poskytování poradenských služeb ve škole
Poradenské služby zajišťuje metodik prevence společně s dalšími pedagogickými pracovníky.
Zaměření poradenských služeb:
 poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům
žáka ve výchově a vzdělávání,
 poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve
zlepšení, prevence neúspěchu,
 poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi,
postupy řešení ve spolupráci pedagogických pracovníků,
 poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou
dětí,
 poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků
s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
 poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s
dalšími odbornými institucemi.

Prevence sociálně patologických jevů
Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální
preventivní program“ pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou
metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace
s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci
průřezových témat.
Metodik je v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů a kurátory pro děti
a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Škola spolupracuje s dalšími
organizacemi v oblasti prevence soc. pat. jevů ( Policie ČR, DDM Miroslav, DDM Znojmo)
využívá vybrané programy.
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IV. Průřezová témata
IV.1. Začlenění průřezových témat
Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou
součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč
vzdělávacími oblastmi a propojují je. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání. Průřezová
témata jsou realizována především formou integrace, některé formou projektů. Blíže je
integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů. V základním
vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata
1.Osobnostní a sociální výchova
2. Výchova demokratického občana
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
4. Multikulturní výchova
5. Environmentální výchova
6. Mediální výchova

Realizace průřezových témat :
 na úrovni školy, tvoří nedílnou součást koncepce školy
 na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících

Průřezová témata na úrovni školy :
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Cílem OSV je rozvíjet u žáků praktické životní dovednosti vztahující se k němu samému
( organizace vlastního života, myšlení, pocitů, chování ) a k druhým lidem ( komunikace,
spolupráce, mezilidské vztahy ). Je to praktické osvojování si zásad morálky v běžném životě.
Smyslem je hledat cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě i jiným.
Naplňování tohoto cíle se děje v zásadě třemi způsoby :
Činnostmi na úrovni koncepce školy (zásadní jsou připomenuty dále v tematických okruzích).
Každodenním jednáním pedagogických (ale i nepedagogických) pracovníků – denně se ve
škole přihodí řada situací, které jsou příležitostí k praktickému předvedení správných modelů
chování, ať už takový model předvádí sám pracovník svým jednáním nebo vede žáky
vhodným řešením situací k navozování dobrých vztahů.
Toto jednání včetně koncepce vyučovacích hodin by mělo vést k tomu, že žák se učí :
být otevřený a citlivý k lidem, tolerantní a solidární s druhými, vcítit se do situace druhého,
orientovat v základních mravních hodnotách, posuzovat jednání lidí a zaujímat kritické
postoje k jevům, které základní lidské hodnoty a mravní normy znevažují a porušují, žít
v sociální skupině, respektovat její pravidla, zaujímat pozitivní vztahy ke starým, nemocným
a postiženým lidem samostatně se rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí, uvědomovat
si, že dodržování morálních zásad a pravidel chování usnadňuje komunikaci s ostatními lidmi
a život ve společnosti přiznat chybu, poučit se z ní a pokusit se o nápravu, co nejobjektivněji
posuzovat své fyzické a duševní možnosti, klást na sebe přiměřené požadavky.

19

Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
Základní linie prolínající výukou všech ročníků a všech předmětů. Respektuje věkové
odlišnosti, hledá správnou proporci mezi prostým zapamatováním a tvůrčí aplikací poznatků,
řešení problémů, důraz klade na dovednosti pro učení a studium.
Sebepoznání a sebepojetí
Moje vztahy k druhým, sebehodnocení sama sebe, moje učení.
Seberegulace a sebeorganizace
Systém hodnocení ( klasifikační řád )
Psychohygiena
Nabídka zájmové činnosti
Respektování věkových zvláštností
Kreativita
Tvořivá činnost pro každého žáka dle jeho možností.
Sociální rozvoj
Poznávání lidí, mezilidské vztahy
Školní řád – Žákovský školní řád
Třídní kolektiv (práce třídního učitele)
Komunikace
Koncepčně – dokázat informace (přání, omluvu, přesvědčování atd. ) získat, předat, ale také
přijmout (poslouchat se navzájem).
Kooperace a kompetice
Kompetice (tj. soutěžení, rivalita) tvoří sice část koncepce školy (systém soutěží jako
příležitost pro talenty), ale musí to být v rovnováze se spoluprací, kooperací. Právě sem by
měla směřovat práce ve vyučovacích hodinách, aby nebylo soutěžení příliš a aby se děti učily
týmové práci. Kooperace (vedení a organizace práce skupiny, podřízení se, řešení
konfliktů…)
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika.
Třídní kolektiv.
Pomoc mladším spolužákům – akce žáků ZŠ pro MŠ, starších žáků ZŠ pro mladší spolužáky.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Škola je společenství lidí a každé společenství se musí řídit jistými pravidly. V podstatě škola
funguje jako malý stát. Pravidla školy jsou pro děti mnohem bližší a aktuálnější než pravidla
(zákony) „velkého státu“. Co si vyzkouším, co prožiji, to mě může trvale ovlivnit.
Škola má být otevřená a přátelská. Ve škole bychom měli být všichni (žáci i pedagogičtí
pracovníci) spolupracovníky. Dobré vztahy a důvěra jsou základem prevence sociálně
patologických jevů. Zlepšují i školní výsledky. Dobré školní klima potřebuje konkrétní
nástroje na jeho vytváření.
Děti musí dostat příležitost se o něco, o někoho starat. Musí dostat i prostor k názorovému
střetávání se při řešení problémů. Škola má být hrou. Pro děti je ale hra vážnou prací.
Naplňování klíčových kompetencí RVP není jen otázkou vyučovacích hodin, musí prolínat
veškerou prací školy. Obdobně je tomu u průřezových témat RVP.
Z Úmluvy o právech dítěte přijaté Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989 : „Kázeň ve
škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí
směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke
vzájemnému porozumění, k míru a toleranci.“
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Občanská společnost a škola
demokratické partnerství, vztahy, atmosféra, principy a hodnoty v každodenním životě školy
Občan, občanská společnost a stát
práva a povinnosti občana, přijímání odpovědnosti za své postoje a činy
soužití s minoritami
Formy participace občanů v politickém životě
obec, společenské organizace
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
demokratické řešení konfliktů a problémů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Podstatnou součástí VEGS je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných
osobností se schopností začlenit se v dospělosti do společnosti. Vytváří žákům možnosti
poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamujeje s různými
možnostmi, který jim tento prostor poskytuje.
Evropa a svět nás zajímá
vyprávění o dovolené v zahraničí, pohledy, fotografie, využít olympijských her a jiných
mezinárodních setkání
Objevujeme Evropu a svět
my v cizině x cizinci v naší vlasti, obci, cizí jazyk, národní zvyky a tradice, písně, tance,
jídlo,…
Jsme Evropané
členství v EU
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s různými druhy kultur, jejich
tradicemi a hodnotami. Rozvíjí smysl pro toleranci, spravedlnost a solidaritu. Vede k chápání
a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. MV se dotýká mezilidských
vztahů ve škole, mezi učiteli a žáky, žáky navzájem, mezi školou a rodinou.
Kulturní diference
jedinečnost každého – vyprávění o sobě, co rád dělám, zvyky rodin – trávení
Vánoc,Velikonoc, poznávání našich kulturních památek – výlety, vyhledávání zajímavostí
v encyklopediích apod.
Lidské vztahy
hodnocení mezilidských vztahů v přečtených textech, srovnání se skutečností ve třídě,
v rodině, využití pohádek - hodnocení vlastností pohádkových postav
Etnický původ
jsou –li ve třídě děti z etnických menšin – porovnání zvyků (Vánoce, Velikonoce)
Multikulturalita
využití slovenské a romské literatury – rozdíly a shody
Princip solidarity
Princip sociálního smíru a solidarity
přispění, dle svých možností, za odstranění předsudků a diskriminace vůči etnickým
skupinám
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Průřezové téma Environmentální výchova rozvíjí klíčové kompetence v kontextu vzájemných
vztahů mezi člověkem a prostředím. Dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků
k ochraně a zlepšování životního prostředí, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch
životního prostředí, výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu.
Ekosystémy
les, pole, lidské sídlo, město, vesnice, kulturní krajina
Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda…
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
změny v krajině, odpady – hospodaření s odpady - organizace pravidelného sběru papíru
třídění odpadu
Vztah člověka k prostředí
naše obec, náš životní styl, pravidelný úklid kolem školy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí základní poznatky
a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace
představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh
příjemců. Uplatnění jednotlivce ve společnosti vyžaduje schopnosti umět zpracovat,
vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což se stále více rovná
schopnostem zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií - především
z internetu, tisku, rozhlasu a televize. Média mají výrazný vliv na chování jedince
a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Mediální výchova má
vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých
základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií, jednak získání
dovedností podporujících sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální
komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich
věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Dále pak orientaci v mediovaných
obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších
potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
chápání podstaty mediálního sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení
rozdíl mezi reklamou a zprávou
Vnímání autora mediálních sdělení
Identifikování postojů a názorů autora
Fungování a vliv médií ve společnosti
Role médií v každodenním životě jednotlivce, na postoje a chování
Použité zkratky:
OSV – osobnostní a sociální výchova
MV – multikulturní výchova
VDO – výchova demokratického občana
EVO – environmentální výchova
VEGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MV – mediální výchova
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Činnost
Školní časopis
Poslední předvánoční den - besídky
Sportovní dny pro žáky
Zápis do 1. třídy – žáci pro školu
Mikuláš
Nabídka kroužků
Spolupráce s tělových. jednotami
Sběr
Tříděný odpad
Plavecký výcvik
Besedy s policií
Dopravní hřiště
Požární cvičení
Návštěvy předškoláků v 1. třídě

OSV
x
x
x
x
x
x
x

VDO VEGS MV
x

EVO

MV
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

Na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících:
Realizace průřezových témat v jednotlivých předmětech je součástí charakteristik
jednotlivých výukových předmětů, zařazení do ročníků je pak součástí vzdělávacích obsahů
vyučovacích předmětů a je znázorněno v tabulkách v této kapitole.
Školní vzdělávací program se v plném rozsahu ztotožňuje s výchovně vzdělávacími cíli
a kompetencemi uváděnými v RVP.
1. Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení.
2. Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy.
3. Všestranně a účinně komunikovat.
4. Spolupracovat s ostatními a respektovat jejich práci a úspěchy.
5. Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost.
6. Projevovat pozitivní city v chování a v prožívání životních situací; vnímavost a citové
vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě.
7. Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví.
8. Žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám
a duchovním hodnotám.
9. Poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci
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V. Učební plán
V.1 Tabulace učebního plánu
Časová dotace
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace

Předměty
1.

2.

3.

4.

5.

celkem

9

10

8

8

7

42

-

-

4

4

4

12

4

5

5

5

5

24

2

2

2

-

1

1

2
1

2
1

12

Český jazyk
Anglický jazyk

Matematika a její aplikace Matematika
Informační a komunikační Informatika
technologie
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Dějepis
Člověk a společnost
Výchova k občanství
Fyzika

Člověk a příroda

Umění a kultura

-

-

-

Chemie

-

Přírodopis

-

Zeměpis

1

1

-

Hudební výchova

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Výchova ke zdraví

-

-

-

-

-

12

Člověk a zdraví

10
Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

5
-

20

22

24 26

26

118

Člověk a svět práce
Průřezová témata
Disponibilní časová
dotace

Vázaná
Volná

Celková povinná časová dotace
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V.2 Poznámky k učebnímu plánu
Základní vzdělávání žáků na naší škole se realizuje v průběhu pěti roků školní docházky.
Vzdělávací a výchovný proces je rozdělen na období
1.období – 1. - 3. ročník
2.období – 4. - 5. ročník
Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které jsou
na konci 5.ročníku závazné.
Učivo je v pojetí ŠVP chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů a představuje
závazný výčet témat, námětů a činností, které škola nabídne všem žákům k osvojování.
Učební plán respektuje základní zásady tvorby stanovené RVP ZV a to povinnou časovou
dotaci na 1. stupni 118 hodin, týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky je stanovena v
rozmezí mezi minimální a maximální dotací určenou RVP ZV (1. a 2. ročník 18 -22 hodin, 3.
- 5. ročník 22 - 26 hodin).
Výuka anglického jazyka je zařazena od 3. ročníku. Zbývající část disponibilní dotace je
využita k posílení časové dotace jednotlivých povinných předmětů.
Průřezová témata jsou zařazena jako integrovaná součást obsahů vzdělávacích oborů.
Seznam nabízených nepovinných předmětů je uveden v příloze č. 2 ŠV
Obsah učiva Školního vzdělávacího programu je rozpracovaný do jednotlivých ročníků.
Školní vzdělávací program byl zpracován na základě týmové práce autorského kolektivu
pedagogů školy. Všichni spolupracující pedagogičtí pracovníci se již řadu let zaměřují na
inovaci pedagogické práce, ve výuce kladou důraz na činností pojetí vyučování, při němž
mají žáci dostatek příležitosti aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, samostatně se
projevovat, nové vědomosti získávat vlastní činností, řešit úkoly a spojovat je se situacemi
ze života a dosahovat tak všech klíčových kompetencí stanovených v RVP ZV.
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VI. Učební osnovy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Časová dotace :
Český jazyk
1. ročník – 9 hodin
2. ročník – 10 hodin
3. ročník – 8 hodin
4. ročník – 8 hodin
5. ročník – 7 hodin

Charakteristika předmětu:
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně
vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné
vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vzdělávání 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.
Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk .

Vzdělávací obsah a cíle vyučovacího předmětu v 1. a 2. období
Cíle vzdělávací oblasti v 1. období
-

-

rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané
vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se
vyjadřovat jen v jednoduchých větách
číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem
znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací
číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky
vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka
při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období
vytváří vztah žáků k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova
budoucích čtenářů
svou schopnost vyjadřovat se uplatňovat i v prvouce, matematice i dalších
vyučovacích předmětech

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení
(mluvená i psaná), mluvit a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a přečteného textu.
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Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, učí se rozumět
různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni.
Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny nejen ve všech složkách Českého jazyka, ale
ve všech vyučovacích předmětech. Jednotlivé vyučovací předměty musí poskytovat dostatek
prostoru k vyjadřování myšlenek a postřehů žáků k tomu, co se učí a co pozorují. Slovní
zásoba je rozšiřována zejména využitím učiva Prvouky, četby a vlastních zážitků. V tomto
období je kladen důraz zejména na ústní vyjadřování žáků. Samostatná písemná forma
vyjadřování je uplatňována od 3. ročníku.
V literární výchově v tomto období se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně nadané, číst
přiměřeně náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně a s porozuměním. Při čtení textů
se obohacuje slovní zásoba žáků a rozvíjí se i jejich ústní vyjadřování. Při práci s texty se
spojuje výcvik čtení s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou
žáků. Čtení se využívá v Prvouce při poznávání přírody i života lidí a světa. Při prožívání
literárních ukázek a čtení prvních knížek poznávají žáci život dětí i dospělých, učí se chápat
a hodnotit jejich životní příběhy, činy, charaktery a lidské vztahy. Tím rozšiřují svoji životní
zkušenost, obohacují svůj citový život. Dobrá četba zušlechťuje city, ovlivňuje duševní život
dětí a povzbuzuje jejich vůli. Žáci se při vyučování čtení učí esteticky prožívat a chápat
přiměřené texty, později je výrazně číst, předčítat, přednášet, vyprávět, někdy i ilustrovat,
něco podle popisu vyrobit, jindy text dramatizovat. Při čtení, poslechu a recitaci se zjemňuje
smyslové vnímání žáků, např. sluch pro zvukovou stránku jazyka, bystří se pozorování,
rozvíjí se představivost a fantazie, cvičí se paměť žáků, rozvíjí se pojmové i obrazné myšlení,
ústní vyjadřování. V čítankách určených k činnostnímu učení čtení je věnována dostatečná
pozornost volbě příjemných, délkou i obsahem přiměřených textů mladšímu školnímu věku.
Také mezipředmětovým vztahům a volbě témat pro samostatnou práci žáků je zde věnována
pozornost. V literární výchově seznamujeme žáky s literární tvorbou vhodnou pro mladší
školní věk včetně ilustrací.
Při výuce psaní v tomto období získají žáci správné psací dovednosti, základy čitelného,
přiměřeně hbitého a úhledného rukopisu. Píší slova a texty vhodného a žákům přiměřeného
obsahu, který vyjadřuje zkušenosti žáků nebo poznatky získané v jiných vyučovacích
předmětech. Písanky připravené pro toto období se zaměřují na psaní s porozuměním.
V jazykové výchově v 1. období základního vzdělávání se žáci učí prostě a jasně vyjadřovat
spisovným jazykem, s využitím slovní zásoby odpovídající věku žáků a zároveň poznávají
žáci elementární základy mluvnické stavby jazyka a osvojují si základní pravopisné jevy. Dbá
se na rozvoj slovní zásoby žáků a postupně se vytváří návyky správné spisovné výslovnosti.
Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, neboť se při něm žáci učí
jazykové a pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit i zobecňovat. Nejprve se seznamují
s konkrétními jazykovými jevy, pozorují je, hovoří o nich. Tak dochází k mnoha
elementárním zobecněním a procvičování poznaných jazykových a pravopisných jevů.
Pozornost je věnována výcviku v pravopise lexikálním.
Ústní i písemné vyjadřování se při činnostní výuce rozvíjí pokud možno v souvislosti
s poznáváním skutečností, které děti obklopují. Žáci zpočátku při samostatném vyjadřování
reagují na otázky a pokyny učitele, později vytvářejí krátké souvislé projevy na témata blízká
jejich zájmům a zkušenostem. V hodinách nejsou ostré hranice mezi učivem mluvnice,
slohového výcviku, literární výchovy a psaní. Je potřeba si uvědomovat vzájemnou
prostupnost a propojenost těchto složek českého jazyka.
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Cíle vzdělávací oblasti ve 2. období
- ovládat základní jazykové jevy pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
- osvojovat a rozvíjet čtenářské dovednosti
- rozvíjet kultivovaný písemný i ústní projev
- osvojovat si souvislé, plynulé a srozumitelné vyjadřování
- osvojovat si pravidla pro vytváření psaných textů podle komunikačního záměru a
jejich využívání v praxi
- porozumět různým druhům textů věcné i odborné povahy
- vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků
- získávat estetické zážitky při komunikaci s vhodnými literárními texty a rozvíjet
trvalý zájem o četbu
- využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet atd.pro
rozšiřování znalostí a dovedností
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo
slyšeného textu různého typu.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se
vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti interpretace literárního textu.
Při výuce psaní získávají žáci správné psací dovednosti, rozvíjí čitelný, hbitý a úhledný
rukopis.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova
vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem srozumitelného
vyjadřování.
Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem k získávání většiny
informací, ale i předmětem poznávání, je spjat s jinými vyučovacími předměty. Výuka
probíhá většinou ve třídě nebo ve třídě s interaktivní tabulí a počítači. Některá témata,
zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou besed. Jazykové vnímání a cítění je
rozvíjeno návštěvami divadelních představení a jiných kulturních akcí.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:
KOMPETENCE K UČENÍ

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Rozvíjíme dovednosti potřebné k osvojování
učiva; vedeme žáky k systematickému
vedení a ukládání informací. Vytváříme
podnětné prostředí, poskytujeme dostatek
pomůcek, používáme různé metody práce,
přistupujeme k individuálním potřebám a
možnostem žáků. Používáme různé metody
hodnocení, vedeme žáky k sebehodnocení,
zařazujeme didaktické hry, žáci jsou
motivováni k aktivnímu zapojování do
vyučovacího procesu.

Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni nalézt
chyby v textu, najít informace k řešení
problému a odůvodnit správné řešení.
Vybízíme žáky, aby kladli k tématu otázky,
zadáváme úkoly, při nichž žáci musejí své
činnosti organizovat, volit různá řešení.
Zařazujeme metody, při kterých žáci sami
objevují, řeší a vyslovují závěry, vedeme
žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci.
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KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

Vytváříme u žáků kladný vztah k četbě,
klademe důraz na komunikaci žák-žák, žákučitel. Pomocí literárního i gramatického
učiva rozšiřujeme slovní zásobu žáků,
vedeme žáky ke správným formulacím
větných celků a správných tvarů slov.
Budujeme vztah k rodnému jazyku.

Vedeme žáky k porozumění a k respektování
svých spolužáků, vedeme žáky k dovednosti
požádat spolužáka nebo dospělého o pomoc.
Umožníme žákům podílet se na sestavení
pravidel pro chování v kolektivu, k automatickému používání gramatických pravidel.
Dbáme ne dostatečnou slovní zásobu, učíme
žáky vystihnout podstatu dané věci. Vedeme
žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Učíme žáky znát jejich práva i práva
ostatních, plnit si své povinnosti, využíváme
metod napodobování, působení vzorů a
příkladů. Seznamujeme žáky s lidmi různé
barvy pleti, názorů, náboženství.

Vedeme žáky k organizování a plánování
učení, požadujeme dodržování dohodnuté
kvality práce, postupů a jsme důslední.
Vyžadujeme na pracovním místě a v okolí
pořádek, využíváme moderní techniku.
Rozvíjíme u dětí zájmy a schopnosti pro
budoucí povolání.

Obsah učiva v jednotlivých ročnících:
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
1. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova
- člení slova na slabiky a na hlásky
- odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- hláskosloví, stavba slov, nauka o slově
- pojmy: hláska, slabika, slovo, věta
- velká a malá písmena
- znaménka za větami
- dodržování hygienických návyků správného
psaní
- správný úchop, sezení
- uvolňovací cviky, psaní prvků písmen a

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené

29

věku
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu
- pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

číslic,
- orientace v liniatuře, osvojování písmen,
psaní krátkých slov a vět, opisování, přepis,
diktát

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- přípravná cvičení sluchová a zraková
- správné čtení slabik a uvědomělé čtení slov
a vět se zřetelnou
výslovností (rozpočítávadla, pohádky,
hádanky, básně)
- reprodukce textu
- přednes básně nebo úryvku prózy
- volná reprodukce textu
- dramatizace pohádky, povídky nebo básně
(posloupnost příběhu)
- nadpis, řádek, odstavec

- v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
- porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
- zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním
- píše správné tvary písmen a číslic ve větší

velikosti a liniatuře
- spojuje písmena, slabiky a slova, převádí
slova a věty z podoby mluvené do podoby
psané
-seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a
vypráví podle nich jednoduchý příběh

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA
- rozvíjení znělého hlasu
- nácvik přiměřeného tempa řeči a správného
dýchání
- komunikační situace: omluva, žádost,
vzkaz, prosba, poděkování
- vypravování podle obrázkové osnovy

Průřezová témata – OSV (seberegulace a sebeorganizace, rozvoj schopností poznávání,
kreativita, psychohygiena, komunikace, mezilidské vztahy,
sebepoznání, sebepojetí)
- MuV (mezilidské vztahy)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, karty, obrázky, výukové programy na PC
Mezipředmětové vztahy – Hv – lidové písničky a říkadla
- Prv – rodina, texty ze života dětí, rodiny a třídy
- M – psaní číslic
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
2. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova,
-člení slova na hlásky
- odůvodňuje psaní velkých písmen na
začátku věty

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- věta- psaní velkého písmene na začátku
věty, tečka za větou
- orientace ve větě, v textu, mezi větami
- druhy vět- rozkazovací, oznamovací, přací,
tázací
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- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové prostředky
- člení slova na hlásky
- odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
- odůvodňuje a píše správné i/í,y/ý po
tvrdých a měkkých souhláskách
- porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc
- rozlišuje některé slovní druhy v základním
tvaru
- spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy
- užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, sloves
- porovnává významy slov, slova opačného
významu, slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená
- odůvodňuje psaní velkých písmen
v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování
- odůvodňuje a píše správně slabiky dě, tě,
ně, bě, pě, vě, mě
- odůvodňuje spodobu s párovými
souhláskami
PSANÍ
- zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním
- píše správné tvary písmen a číslic
- správně spojuje písmena a slabiky
- kontroluje vlastní písemný projev
- píše věcně a formálně správně jednoduchá
sdělení
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené
věku
- pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA
- plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
- porozumí písemným nebo mluveným

- melodie klesavá, stoupavá
- znaménka na konci vět /?,.,!/
- slovo, slabika, hláska
- slovo dle počtu slabik
- členění věty na slova
- dělení slov na konci řádku
- zvuková stránka jazyka- sluchové rozlišení
hlásek
- samohlásky - krátké, dlouhé, dvojhlásky
- souhlásky tvrdé, měkké
- seznámí se s obojetným i/y
- slova se slabikotvorným r, l
- třídění slov
- seznámí se s některými slovními druhy
(podstatná jména - názvy osob, zvířat, věcí,
slovesa, spojky, předložky)
- větný celek, věta jednoduchá, souvětí,
spojky a čárky v souvětí
-spojky, před kterými se čárka nepíše
-spojky, před kterými se čárka píše
- souvislý mluvený projev
- význam slov
- slova citově zabarvená, slova opačného
významu, slova spisovná, nespisovná
- vlastní jména osob (jméno a příjmení),
zvířat, měst a vesnic
- slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- slova s párovými souhláskami na konci slov
(p-b, t-d, ť-ď, ch-h, f-v, s-z, š-ž)
- abeceda
PSANÍ
- dodržování hygienických návyků správného
psaní (sezení, držení psacího náčiní),
- technika psaní- úhlednost, čitelnost, úprava
textu
- odstraňování individuálních nedostatků
písemného projevu
- automatizace psacího pohybu (správný tvar
a velikost písma)
- plynulý a úhledný písemný projev (opis,
přepis textu)
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- reprodukce textu
- přednes básně nebo úryvku prózy
- technika, rychlost, výraz
- technika čtení
- volná reprodukce textu (přečteného nebo
slyšeného textu)
- dramatizace pohádky, povídky, básně
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pokynům přiměřené složitosti
- respektuje základní komunikační pravidla
rozhovoru
- v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči
- volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
- seřadí ilustrace dle dějové posloupnosti a
vypráví podle nich jednoduchý příběh
- na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
- pečlivě vyslovuje a opravuje svou nedbalou
výslovnost

- práce s textem, ilustracemi
- líčení atmosféry příběhu
- zážitkové čtení a naslouchání
- próza, lidová slovesnost, poezie, pohádka,
povídka
- základní literární pojmy (rozpočitadlo,
hádanka, báseň, pohádka, bajka, spisovatel,
básník, verš, rým, kniha, přirovnání)
- četba různých literárních žánrů (pohádka,
povídka, poezie, naučná literatura) s důrazem
na upevňování čtenářských dovedností a
návyků
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA
- pořadí vět ve vypravování
- psaní adres, přání (odstavce, úprava)
- dopis, pozdrav z výletu, zážitky z výletu a
prázdnin
- komunikační situace – omluva, prosba,
poděkování, zdvořilost, zdravení
- rozvoj vyjadřovacích schopností,
rozšiřování slovní zásoby
- výběr vhodných komunikačních prostředků
a výrazů
- vyprávění pohádky
- spojování obsahu textu s ilustrací
- popis podle obrázku
- rozvíjení děje podle obrázkové a slovní
osnovy
- nácvik přiměřeného tempa řeči a správného
dýchání (jazykový cit, mluvní takt)

Průřezová témata - OSV (rozvoj schopností poznávání, kreativita, psychohygiena,
komunikace, sebepoznání, sebepojetí, hodnoty, postoje, praktická
etika, kooperace a kompetice)
- MuV (lidské a mezilidské vztahy)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, karty, obrázky, výukové programy na PC

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
3. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- porovnává významy slov, zvláště slova

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- slova nadřazená, podřazená, souřadná a
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opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává
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,í/ y,ý po
tvrdých a měkkých souhláskách i po
obojetných souhláskách ve vyjmenovaných
slovech,
slova
se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
slova s ú/ů
- velká písmena na začátku věty a
v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenováních
PSANÍ
- zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním
- píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu
- rozlišuje vyjadřování v próze a poezii,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
- pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené k
věku
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA
- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a
vypráví podle nich jednoduchý příběh
- píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení
- porozumí písemným nebo mluveným

slova opačného významu
- vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná
- třídění slov
seznamování se s některými slovními druhy
- ohebné a neohebné slovní druhy
- souvislý mluvený projev
- význam slov
- souvislý mluvený projev
- význam slov
- věta a souvětí
- spojky a jejich funkce, spojovací výrazy
- druhy vět podle postoje mluvčího, výběr
vhodných jazykových prostředků
- znalost správného pravopisu dle
očekávaného výstupu
PSANÍ
- dodržování hygienických návyků správného
psaní
- automatizace psacího pohybu
- odstraňování individuálních nedostatků
písemného projevu
- plynulý a úhledný písemný projev
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- četba uměleckých, populárních a
naukových textů s důrazem na upevňování
čtenářských dovedností a návyků
- uplatnění přirozené intonace
- líčení atmosféry příběhu
- základy literatury – poezie (pojmy: báseň,
rým, sloka, přednes), próza (pojmy: pohádka,
povídka, postava, děj, prostředí)
- volná reprodukce textu dramatizace
pohádky, povídky nebo básně
- reprodukce textu
- přednes básně
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA
- vyprávění pohádky nebo povídky,
spojování obsahu textu s ilustrací
- komunikační situace: omluva, žádost, v,
vzkaz, zpráva
- dialog, mluvčí a posluchač
- výběr vhodných komunikačních prostředků
a výrazů
- zdvořilostní obraty
- správné použití slovního přízvuku a vhodné
Intonace
- rozvíjení znělého hlasu
- nácvik přiměřeného tempa řeči a správného
33

pokynům přiměřené složitosti
- respektuje základní komunikační pravidla
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

dýchání
- členění jazykového projevu
- využívání jednoduché osnovy
- souvislé jazykové projevy

Průřezová témata – OSV (rozvoj schopností poznávání, kreativita, komunikace, hodnotypostoje, praktická etika, kooperace)
- MeV (tvorba mediálního sdělení, kritické myšlení a vnímání mediálních
sdělení)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, karty, obrázky, výukové programy na PC
Mezipředmětové vztahy - Prv – naslouchá názorům spolužáků
- M – psaní číslic
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
4. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- 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 obměuje
- píše správně i/y ve slovech po obojetných
Souhláskách
- zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- význam slov, slova s jedním významem,
slova mnohoznačná, opačného, stejného
významu, slova souřadná, nadřazená a
podřazená
- stavba slova, pravopis v osobní koncovce
slovesa, pravopis v koncovkách podstatných
jmen, rozdíl mezi předponou a předložkou pravopis
- slovní druhy - ohebné a neohebné
- mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo,
čas, neurčitek, zvratná slovesa, jednoduché a
složené tvary
- mluvnické kategorie podstatných jmen pád, číslo a rod
- přiřazování podstatných jmen ke vzorům užití správného spisovného tvaru
- spisovné tvary slov
- slova s citovým zabarvením - lichotná
hanlivá
-stavba věty jednoduché
- základní skladební dvojice - podmět a
přísudek - holý a rozvitý
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
potichu i nahlas
- 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
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA, PSANÍ
- rozlišuje podstatné a okrajové informace
v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
- posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti
- reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
- vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechává vzkaz na záznamníku
- rozpozná 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

- po písemné stránce vytváří upravený text
- určení počtu vět v souvětí, spojovací
výrazy
- vzorce souvětí
-spojení vět jednoduchých do souvětí a
opačně - z dlouhého souvětí vytvořit několik
jednoduchých vět
- vyvarovat se opakování stále stejných
spojovacích výrazů - volit je co nejvýstižněji
- vyjmenovaná slova a slova příbuzná
- shoda přísudku s podmětem
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- plynulé čtení přiměřených textů,
tiché čtení s porozuměním - dokáže text
povyprávět, odpovědět na otázky
- uvědomělé naslouchání
- hledání podstaty děje a porozumění mu
- čtenářské listy - záznamy o přečtených
knihách - dodržení úhledného písma
- vystižení textu pomocí ilustrace,
dramatizace, volná reprodukce, čtení podle
rolí
- pokus o vlastní literární tvorbu - dokončení
příběhu
- druhy a žánry dětské literatury - poezie,
próza, pohádka, příběhy s dětským hrdinou,
dobrodružné příběhy
- verš, rým, sloka, báseň, básnická sbírka,
přenesené výrazy, básnické výrazy,
personifikace, zastaralé výrazy
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA, PSANÍ
- určení hlavních postav
- vyhledávání důležitých slov
- vystižení hlavní dějové linie textu
- dodržení pravidel pro vyprávění, zprávu a
oznámení včetně pravidel pro úpravu písma
- dokončení příběhu – varianty
- dohledání úryvku v knize
- popis, popis osoby, popis děje
- adresa - vhodné umístění na obálce –
správné tvary písma
- práce s různými druhy osnov
- sestavení příběhu podle osnovy a jeho
členění na odstavce
- správné řazení zpřeházeného příběhu
popis pracovního postupu - písemný projev
bez přepisovaných písmen
- sestavení osnovy obrázkové, slovní následná reprodukce podle ní
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- práce s dětskými encyklopediemi –
orientace v nich
- dodržení zásad dialogu a použití telefonu
popř. telefonu se záznamníkem
- tvorba vlastních reklamních
sloganů, srovnání názorů na daný výrobek –
kritický pohled na reklamní sdělení
- návrh na krátkou reklamu - úhledné písmo
doplněné obrázkem - propagace
- správné frázování, užití dostatečně silného
hlasu se změnou zabarvení
- členění textu podle jednotlivých vět –
celkové dodržení úpravy písma a celého
textu
- dokáže v textu vyhledat nespisovné výrazy
a nahradit je spisovnými, ví kde lze užít
hovorové výrazy
- tvorba textu podle osnovy - na základě toho
členění na odstavce
- zvládnutí orientace v textu, v jednotlivých
odstavcích
- zvládnutí správných hygienických návyků
při psaní textu
Průřezová témata - OSV (rozvoj schopností poznávání, komunikace, psychohygiena)
- MeV (tvorba mediálního sdělení, kritické myšlení a vnímání
mediálních)
sdělení, stavba mediálních sdělení, interpretace vztahu med.
sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti)
- MuV (etnický původ)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, karty, výukové programy na PC

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
5. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku
- porovnává významy slov zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová
- zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
- určuje slovní druhy plnovýznamových slov
a využívá je v gram. správných tvarech ve
svém mluveném projevu

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- stavba slova – slova příbuzná
-předpony roz, bez
-předpony od, nad, pod, před
-předpony ob, v
-předpony z, s, vz
- význam slova - slova jednoznačná,
mnohoznačná, protikladná, souznačná,
souřadná, nadřazená, podřazená
- shoda přísudku s podmětem
- slovní druhy – podstatná jména
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- píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách
- vyhledává základní sklad. dvojice
- v neúplné zákl. sklad. dvoj. označuje základ
věty
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby je obměňuje
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní lit. text na
dané téma
- rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
- vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává
je
- při jednoduchém rozboru lit. textu
používá elementární lit. pojmy
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA, PSANÍ
- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě
vytvoří krátký písemný nebo mluvený projev
s dodržením časové posloupnosti
- píše správně po stránce obsahové i formální
jednoduché komunikativní žánry
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
potichu i nahlas
- rozlišuje podstatné a okrajové
inf. v textu vhodném pro daný věk, podstatné
inf. zaznamenává
- posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
- reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něho podstatná
fakta
- rozpozná manipulativní komunikaci
v reklamě
- vede správně dialog, tel. rozhovor
- zanechá vzkaz na záznamníku, volí
náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo
podle komunikačního záměru
- rozlišuje spisov. a nespisov. výslovnost a
vhodně ji užívá podle komun. situace

(vzory rodu mužského, ženského, středního)
- přídavná jména (příd. jm. tvrdá, měkká,
přivlastňovací)
- zájmena – druhy zájmen
-skloňování zájmen já, ty, my, vy
-skloňování zájmen ten, náš, on
-Ty, Vy, Tvůj, Váš v dopise
- číslovky - význam číslovek, druhy číslovek
- slovesa (osoba, číslo, čas, slovesný způsob)
- slovní druhy neohebné
- skladba – zákl. větné členy
-podmět holý, rozvitý, několikanásobný
-přísudek holý, rozvitý, několikanásobný
- shoda přísudku s podmětem
- stavba věty
- větné členy – přívlastek
- souvětí
- věta hlavní a vedlejší
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- zdokonalení se ve čtení, pracování
s textem
- výrazné čtení textu
- předčítání, recitace
- reprodukce textu – rozlišování podstatného
od méně podstatného, klíčová slova a pojmy
- hlavní myšlenka liter. díla
- veršovaná poezie
- povídání si o knihách, divadle, návštěva
knihovny, tvořivé činnosti s lit. textem –
poslech, přednes, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
- základní lit. pojmy – lit. druhy a žánry :
rozpočítadlo, hádanka, báseň, pohádka,
bajka, spisovatel, básník, kniha, čtenář,
herec, verš, rým
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA, PSANÍ
- písemný projev – zákl. hygienické návyky
(správné sezení, držení psacího náčiní,
hygiena zraku) technika psaní, žánry písem.
projevu
- pozorování, popis předmětu, popis prac.
postupu, dopis, tiskopisy, vypravování,
osnova, oznámení, zpráva
- čtení – technika čtení, čtení
pozorné, plynulé, orientace v textu
- čtení jako zdroj inf., čtení vyhledávací klíčová slova
- naslouchání - praktické naslouchání
- věcné naslouchání
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- aktivní naslouchání (zaznamenávat
slyšené, reagovat otázkami), zážitkové čtení
a naslouchání
- mluvený projev - vyjadřování závislé
na komunikační situaci, zákl. komun.
pravidla (oslovení, zahájení a ukončení
dialogu, střídání mluvčího), mimika, gesta

Průřezová témata - OSV (rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí,
kreativita a komunikace)
- MeV (tvorba mediálního sdělení, vnímání médií a společnosti
práce v realizačním týmu, tvorba mediálního sdělení, interpretace
vztahu med. sdělení a reality, fungování a vliv médií ve
společnosti)
- MuV (etnický původ)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, výukové programy na PC
Mezipředmětové vztahy – Vv – ilustrace
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Vyučovací předmět Anglický jazyk poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování anglického jazyka přispívá
ke snižování jazykových bariér v osobním životě, dalším studiu i budoucím pracovním
uplatnění

Časová dotace :
Anglický jazyk
3. ročník – 4 hodiny
4. ročník – 4 hodiny
5. ročník – 4 hodiny
Vzdělávání v anglickém jazyce je zaměřeno na:
- rozšíření znalostí o jiných zemích a jejich kulturách
- použití získané slovní zásoby a gramatických jevů
- vedení žáků k všestranné, účinné a otevřené komunikaci v cizím jazyce v reálném
životě
Při výuce anglického jazyka se využívá různých pomůcek (např. slovníků, karet, obrázků,
kostek a pod.) a také technického zařízení (počítačová učebna se sluchátky, CD přehrávač,
interaktivní tabule)

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:
KOMPETENCE K UČENÍ

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Vytváříme podnětné prostředí, poskytujeme
dostatek pomůcek, používáme různé metody
práce. Přistupujeme k individuálním
potřebám a možnostem žáků, používáme
různé metody hodnocení, vedeme žáky
k sebehodnocení. Zařazujeme didaktické hry,
žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování
do vyučovacího procesu, rozvíjíme
dovednosti potřebné k osvojování učiva.
Vedeme žáky k systematickému, vedení a
ukládání informací.

Vybízíme žáky, aby kladli k tématu otázky,
zadáváme úkoly, při nichž žáci musejí své
činnosti organizovat, volit různá řešení.
Zařazujeme metody, při kterých žáci sami
objevují, řeší a vyslovují závěry, vedeme
žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci.
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KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

Dbáme na správnou výslovnost, vedeme
žáky k automatickému používání
gramatických pravidel. Dbáme ne
dostatečnou slovní zásobu. Učíme žáky
vystihnout podstatu dané věci, učíme žáky
pravidlům slušného chování a vystupování,
vedeme žáky k prezentaci svých myšlenek a
názorů .

Organizujeme práci ve skupinách, aby žáci
spolupracovali při řešení problémů, vedeme
žáky respektovat dohodnutá pravidla
skupiny. Umíme pochválit, povzbudit i
citlivě kritizovat, učíme žáky prosadit svůj
názor, přijímat kritiku, přiznat chybu,
argumentovat. Vedeme žáky k zhodnocení
výsledků jednotlivců i skupiny.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Učíme žáky znát jejich práva i práva
ostatních, plnit si své povinnosti, využíváme
metod napodobování, působení vzorů a
příkladů. Seznamujeme žáky s lidmi různé
barvy pleti, názorů, náboženství.

Vedeme žáky k organizování a plánování
učení, požadujeme dodržování dohodnuté
kvality práce, postupů a jsme důslední.
Vyžadujeme na pracovním místě a v okolí
pořádek, využíváme moderní techniku.
Rozvíjíme u dětí zájmy a schopnosti pro
budoucí povolání.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
3. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

Témata: Hello –introduction, Colours, toys
and animals, On the farm, In the sky,
Spelling, Christmas, On the table, In the
forest

- porozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele a reaguje na ně verbálně i
neverbálně (pomalé sdělení a pečlivá
výslovnost)
- zopakuje a použije slova a slovní spojení,
se kterými se v průběhu výuky setkal

- výslovnost nových anglických hlásek,
zvuková a grafická podoba jazyka, fonetické
znaky, hláskování

PSANÍ, ČTENÍ A POSLECH
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- píše slova a krátké věty na základě textové
a vizuální předlohy
-přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

-nácvik mluvení a základní výslovnostní
návyky, přiřazování anglických názvů
k obrázkům, vybarvování dle pokynů,
kreslení podle mluveného nebo psaného
textu

-rozumí obsahu jednoduchého krátkého
-jednoduché představování
mluveného textu, který je pronášen pomalu,
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
-pozdrav, poděkování
dispozici vizuální oporu
-rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální
oporu

- sloveso to be a to have
- seznámení s neurčitým a určitým členem
- číslovky do 20, množné číslo podstatných
jmen
-slovní zásoba k daným tematickým
okruhům
- vazby there is, there are, it is, they are

Průřezová témata – OSV (poslech, rozvoj schopností poznávání)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, CD, karty, obrázky, kostky, interaktivní tabule,
výukové programy na PC, počítačová učebna se sluchátky
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
4. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

MLUVENÍ

Témata: My family - birthday, The Czech
Republic, Where do you live?, Greetings,
Christmas, Seasons, My school, Numbers,
Introduction

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- sdělí základní informace o sobě, své rodině,
škole, zájmech a jiných osvojovaných
tématech
- odpovídá na jednoduché otázky v rámci
osvojovaných témat a podobné otázky
pokládá sám
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou
slov
- krátké otázky a odpovědi
- přivlastňovací zájmena a přivlastnění
- vazba there is, there are
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- vyhledá informace v jednoduchém textu,
který se týká osvojovaných témat
- pracuje se slovníkem
- rozumí jednoduchým a krátkým textům
z běžného života a z osvojovaných témat
(popřípadě s vizuální oporou)
POSLECH

- sloveso to be (otázka a zápor, zkrácení
slovesa), sloveso to have, have got, zápor a
otázka s pomocným slovesem „do“
- předložky místa
- přítomný čas prostý a průběhový
- přání (Vánoce, Velikonoce, narozeniny)
- číslovky do 100

- jednoduché anglické písničky
PSANÍ

- vazba this is, these are
- roční období, dny v týdnu, svátky

- napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, své rodině a o
osvojovaných tématech

- popis věcí, zvířat

-vyplní jednoduchý formulář s osobními
údaji
- osvojí si základní slovní zásobu
v komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů a umí ji používat

Průřezová témata - OSV (poslech, rozvoj schopností poznávání)
- MuV (multikulturalita)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, slovníky, CD, karty, obrázky, interaktivní
tabule, výukové programy na PC, počítačová učebna se sluchátky

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
5. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

Témata: Introduction, Getting started, Where
do you live?, Writing letters, My school day,
In the radio, My town – places in your life,
Free time – activities, Housework, Clothes,

- porozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele a jednoduchému poslechu,
reaguje na ně (pomalé sdělení a pečlivá
výslovnost), rozumí jednoduchým větám a
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krátkým textům z běžného života

Time

PSANÍ

- fonetické znaky, výslovnostní návyky,
hláskování

- používá jednoduché věty a slovní spojení
k daným tématům (rodina, zájmy,
každodenní život)
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

- číslovky do 100, množné číslo podstatných
jmen

- vyhledá informace v jednoduchých textech

- předložky místa a času

- pracuje se slovníkem

- přivlastňovací zájmena, přivlastnění

- vyplní jednoduchý formulář s osobními
údaji

- čas přítomný prostý, průběhový (otázka a
zápor)

MLUVENÍ
- zopakuje a použije slova a slovní spojení,
se kterými se v průběhu výuky setkal
- sdělí základní informace o sobě, o
osvojovaných tématech a zapojí se do
jednoduchých rozhovorů
POSLECH S POROZUMĚNÍM
-odpovídá na jednoduché otázky, které se
týkají osvojovaných témat

- poděkování a představení
- určení času
- lidské tělo, rodina, domov, škola, zájmy
- tázací zájmena
- pokyny ve třídě

- u mluveného, psaného i poslechového textu
rozumí obsahu (pomalé sdělení, pečlivá
výslovnost, popřípadě vizuální opora)
- zná jednoduché anglické písničky

Průřezová témata – OSV (poslech, rozvoj schopností poznávání)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, slovníky, CD, karty, obrázky, interaktivní
tabule, výukové programy na PC, počítačová učebna se sluchátky
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat
matematickou gramotnost.

Časová dotace :
1. ročník – 4 hodiny
2. ročník – 5 hodin
3.ročník – 5 hodin
4. ročník – 5 hodin
5. ročník – 5 hodin

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:
KOMPETENCE K UČENÍ

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Vedeme žáky ke čtení s porozuměním hlavně
ve slovních úlohách, pracujeme s žáky
různými metodami. Dáváme možnost volby
postupu, poskytujeme dostatek pomůcek,
přistupujeme k individuálním potřebám a
možnostem žáků. Vedeme žáky
k sebehodnocení, žáci jsou motivováni
k aktivnímu zapojování do vyučovacího
procesu.

Vedeme žáky k používání logických a
efektivních postupů; vedeme žáky
k využívání vlastních znalostí, vybízíme
žáky, aby kladli k tématu otázky, které je
zajímají, aby o problému diskutovali.
Zadáváme úkoly, při nichž žáci musejí své
činnosti organizovat, volit různá řešení,
zařazujeme metody, při kterých žáci sami
objevují, řeší a vyslovují závěry. Vedeme
žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci, žáci
navrhují různá řešení problémů.

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

Učíme žáky rozumět různým typům záznamů
a textů či obrazových materiálů,
matematických symbolů a pojmů, vedeme
žáky k výstižné a souvislé formulaci svých
myšlenek, k logické argumentaci. Učíme
žáky vystihnout podstatu dané věci, učíme
žáky pravidlům slušného chování a
vystupování. Vedeme žáky k prezentaci

Zařazujeme interaktivní didaktické hry
v matematice, organizujeme práci ve
skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení
problémů. Vedeme žáky respektovat
dohodnutá pravidla skupiny, do vyučování
zařazujeme úkoly, v nichž se odráží život
obklopující žáky, vedeme žáky k zhodnocení
výsledků jednotlivců i skupiny. Rozvíjíme
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svých myšlenek a názorů, zařazujeme
samostatnou tvorbu slovních úloh.
Diskutujeme s žáky nad možnostmi řešení
příkladů.

diskusi o možnosti různých řešení ve
slovních úlohách. Respektujeme a
povzbuzujeme žáky s poruchami učení.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Matematizujeme různé životní situace,
vedeme žáky ke spolupráci ve skupinách,
střání rolí, dodržování pravidel skupiny.
Zařazujeme témata ochrany životního
prostředí a ekologie do slovních úloh.
Motivujeme úlohami s obecní problematikou
– ze života obce, zařazujeme úlohy
s tematikou rodiny – rodinné finance, půjčky,
spotřeba energií a podobně.

Vedeme žáky k aplikaci postupů od
elementárních ke složitějším, provádíme
jednoduché demonstrace a vedeme ke
správnému používání měřidel či
geometrických pomůcek, při používání
pomůcek dbáme na ochranu zdraví žáka i
ostatních spolužáků. Požadujeme dodržování
dohodnuté kvality práce, postupů a jsme
důslední. Postupujeme od známého
k neznámému.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
1. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti
- užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na
číselné ose
- provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
-manipulace s předměty
- počítání prvků
- čtení a zápis čísel
- vztahy větší, menší, rovno
- znaménka >, <, =
-orientace na číselné ose
-pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi,
první, poslední
- sčítá a odčítá v oboru 0 - 20 bez přechodu
přes 10 a s přechodem přes 10
- řeší jednoduché slovní úlohy z reálného
života dětí v tomto oboru

ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY
- popisuje jednoduché závislosti
z praktického života

ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY- seznámení se symboly, matematickými
značkami a zápisy
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU - orientace a čtení matematických zápisů
- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
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základní rovinné útvary, jednoduchá tělesa a
nachází v realitě jejich reprezentaci
- rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- vyhledávání určitých tvarů v okolí
- třídění předmětů podle tvaru
- rovinné útvary: trojúhelník, čtverec,
obdélník, kruh
- modelování geometrických útvarů podle
zadání

Průřezová témata – OSV (rozvoj schopností poznávání, kreativita, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, karty, obrázky, geometrické tvary, programy na
DVD, výukové programy na PC
Mezipředmětové vztahy - Prv – práce a volný čas (ovoce a zelenina), O veliké řepě, věci a
činnosti kolem nás,
- Vv - linie, dekorativní kreslení
- Pč - práce s modelovací hmotou, s drobným materiálem
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
2. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
- provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
100
- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
- užívá lineární uspořádání
- zobrazí číslo na číselné ose
- provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- sčítání a odčítání s přechodem desítky
v oboru čísel do 20
- řešení slovních úloh v tomto oboru
- záměna sčítanců
- určování desítek a jednotek
- sčítání a odčítání desítek
- numerace do 100
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 100 bez
přechodu přes desítku
- sčítání a odčítání v oboru 0 – 100
s přechodem přes desítku
- algoritmus písemného sčítání a odčítání
- určování stovek, desítek a jednotek
- sčítání a odčítání dvouciferných čísel
ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY - pojem součet a rozdíl
- provádí jednoduché převody jednotek
- počítání se závorkami
- orientuje se v čase
- čtení a zápis čísel
- popisuje jednoduché vztahy, závislosti z
- vztahy větší, menší, rovno (znaménka pro
praktického života
rovnost, nerovnost)
- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
- vztah o x více, o x méně
čísel
- orientace na číselné ose
- pojmy před , za, hned před, hned za
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU - pojmy součin, podíl
- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
- násobení a dělení v oboru malé násobilky
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základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa
nachází v realitě
- rozezná, pojmenuje základní útvary
v prostoru
- rozezná, pojmenuje a popíše základní
útvary v rovině
- porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

(1-6)
- rozšiřující učivo násobky (7 – 9)
- vztahy n krát více, n krát méně
- slovní úlohy ze života dětí s užitím
osvojených početních operací .,:,+,ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY
- metr, centimetr, milimetr, decimetr
- určování času, časové jednotky: hodina,
minuta, sekunda
- orientace a čtení matematických zápisů
- pohyb na číselné ose
- práce s údaji (ceník)
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- vyhledávání určitých geometrických tvarů v
okolí
- třídění prvků dle tvaru
- rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh)
- tělesa (krychle, kvádr, koule)
- modelování těles
- čára rovná, lomená, křivá
- úsečka – rýsování, modelování, měření
- rýsování úseček dané délky
- přímka - rýsování, modelování
- polopřímka – polopřímky navzájem opačné
- modelování geometrických útvarů dle
zadání
- bod, přímka, polopřímka, úsečka
- délka úsečky cm, mm
- jednotky délky a jejich převody
- jednoduché převody mm na cm, cm na mm,
cm a mm na mm.
- rýsování dané úsečky na cm a mm
- měření délky stran obdélníku, čtverce,
trojúhelníku
- pojem vrchol, strana, strana protější a
sousední

Průřezová témata – OSV (rozvoj schopností poznávání, kreativita, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, sebepoznání, sebepojetí, osobnostní
rozvoj, kooperace, komunikace)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, karty, obrázky, geometrické tvary,
výukové programy na PC
Mezipředmětové vztahy - Prv - lidé čas
- Vv - linie, dekorativní kreslení
- Pč - práce s modelovací hmotou, konstrukční činnosti práce se
stavebnicemi
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
3. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti
- užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na
číselné ose
- provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- čtení a zápis čísel
- vztahy větší, menší, rovno a jejich
znaménka
- orientace na číselné ose
- pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi
- určování stovek, desítek a jednotek
- sčítání a odčítání v oboru 0 – 1000
- násobení a dělení v oboru malé násobilky
- slovní úlohy ze života dětí s užitím
osvojených početních operací
- dělení se zbytkem

ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY
- orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
- popisuje jednoduché závislosti
z praktického života
- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel

ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY
- určování času
- převádění jednotek času
- seznámení se symboly, matematickými
značkami a zápisy
- orientace a čtení matematických zápisů
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU - pohyb ve čtvercové síti, na číselné ose
- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
- práce s údaji (jízdní řád, ceník)
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa,
nachází v realitě jejich reprezentaci
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje - rovinné útvary: trojúhelník, čtverec,
délku úsečky
obdélník a kruh
- rozezná a modeluje jednoduché souměrné
- tělesa – krychle, kvádr, koule
útvary v rovině
- bod, přímka, polopřímka a úsečka – měření
v cm a mm
- modelování geometrických útvarů podle
zadání

Průřezová témata – OSV (rozvoj schopností poznávání, kreativita, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, psychohygiena)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, karty, obrázky, geometrické tvary a tělesa,
výukové programy na PC
Mezipředmětové vztahy - Prv - lidé čas
- Vv – střídání prvků
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
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4. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení
- provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
- modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
základem v oboru kladných čísel

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- zásady asociativnosti a komutativnosti,
přirozená čísla, zlomky
- sčítání a odčítání čísel do milionu - písemně
i pamětně
- velká násobilka
- písemné násobení jednociferným a
dvojciferným číslem
- písemné dělení jednociferným číslem
- písemné dělení se zbytkem v oboru
přirozených čísel
- pamětné násobení a dělení čísly 10, 100,
1000, 10 000, 100 000
- rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě
- jednotky délky, hmotnosti, objemu, času a
jejich převody
- přímá a nepřímá úměra
ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY - porovnávání čísel do milionu
- vyhledává, sbírá a třídí data
- rovnice, nerovnice
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a
- zaokrouhlování na 10, 100, 1 000
diagramy
- odhad výsledku slovní úlohy, následné
provedení zkoušky správnosti
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU - jednoduché a složené slovní úlohy s více
- narýsuje a znázorní základní rovinné
početními operacemi
Útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a
- zlomky - sčítání zlomků se stejným
kružnici), užívá jednoduché konstrukce
jmenovatelem
- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY
délek jeho stran
- práce s daty - čtení údajů z jednoduché
- sestrojí rovnoběžky a kolmice
tabulky
- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a - práce s diagramy, grafy, tabulky, jízdní
užívá základní jednotky obsahu
řády – čtení z nich, sestavení jednoduché
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
tabulky
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- práce s geometrickými útvary - čtverec,
NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A obdélník, trojúhelník - obecný, pravoúhlý,
PROBLÉMY
rovnostranný, rovnoramenný, kružnice
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
- trojúhelníková nerovnost
problémy, jejichž řešení je do značné míry
- grafický součet, rozdíl, násobek úsečkynezávislé na obvyklých postupech a
délka úsečky, převody jednotek délek
algoritmech školské matematiky
- obvod obdélníka, čtverce, trojúhelníku a
mnohoúhelníku
- rovnoběžky, různoběžky, kolmice,
jednoduché rovnoběžníky
- Obsah čtverce a obdélníku.
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- jednotky obsahu.
- povrch kvádru a krychle
- osová souměrnost - útvary s jednou a více
osami souměrnosti
NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A
PROBLÉMY
- slovní úlohy, kde průnikem není prázdná
množina
- číselné a obrázkové řady
- magické čtverce

Průřezová témata – OSV (kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti)
- VME (Evropa a svět nás zajímá)
- EV (vztah člověka k prostředí)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, obrázky, geometrické tvary a tělesa,
výukové programy na PC
Poznámky – orientace v problematice peněz, svět financí, úspory, půjčky, rozpočet, příjmy a
výdaje, banka, hotovostní a bezhotovostní forma peněz

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
5. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- využívá při pamětném i písemném
počítání komutativ. a asociativ. sčítání a
násobení
- má přehled o jednotkách délky,
hmotnosti, času a objemu
- orientuje se v římských číslicích
- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel
- provádí písemné početní operace
v oboru přirozených čísel
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v oboru přir. čísel
- počítá s velkými čísly
- desetinná čísla
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
- provádí písemné operace se zlomky
- modeluje a určí část celku, používá zápis ve

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- procvičování sčítání a odčítání
- procvičování násobení a dělení
- písemné algoritmy násobení a dělení
- praktické užití matematických operací –
v oboru přirozených čísel
- jednotky délky, hmotnosti, objemu, času
(jízdní řády, tabulky)
- orientuje se v římských číslicích
- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel
- přímá úměrnost (grafické znázornění přímé
úměrnosti)
- pamětné dělení se zbytkem
- dělení se zbytkem
- dělení přirozených čísel dvojcif. dělitelem
- početní výkony se závorkami
- slovní úlohy s jednou a se dvěma
operacemi
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formě zlomku
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
základem v oboru kladných čísel
- porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí
na číselné ose
ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY
- vyhledává, sbírá a třídí data
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech škol. matematiky

- počítání s velkými čísly (1 000 000)
- číselná osa
- praktické užití operací s velkými čísly
- porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a
odčítání, násobení a dělení 10,100
- číselná osa, vlastnosti počet. operací s čísly
- zlomky - sčítání a odčítání se stejným
jmenovatelem
- desetinná čísla, zlomky
- zápis čísla v desítkové soustavě a jeho
znázornění (číselná osa, teploměr, model)
- vlastnosti početních operací s čísly
- písemné algoritmy početních operací

ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU - práce s daty
- je seznámen s úhlem
- slovní úlohy s netradičními postupy
- narýsuje a znázorní zákl. rovinné
(nestandartní úlohy)
útvary (čtverec, obdélník, troj. a kruž.),
sestrojí rovnoběžky a kolmice
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
- vypočítá obvod obrazce
- úhel (porovnávání úhlů, osa úhlu)
- rozlišuje kružnici a kruh
- čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky
- určí polohu dvou kružnic
- konstrukční úlohy (vzdálenost dvou
- zná jednotky obsahu a jejich převody
rovnoběžek)
- vypočítá obsahy čtverce a obdélníku a
-trojúhelníky
obsahy složitějších obrazců
- obvody obrazců, pravidelné obrazce
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
- Kružnice a kruh, vzájemná poloha dvou
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu kružnic
souměrnosti překládáním papíru
- převody jednotek obsahu
- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a - obsah obdélníku a čtverce
užívá základní jednotky obsahu
- obsahy složitějších obrazců
- dokáže pojmenovat tělesa
- střed úsečky a osa úsečky
- osově souměrné útvary
NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A - pravidelné obrazce
PROBLÉMY
- souřadnice bodů
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
- krychle a kvádr, výpočet povrchu kvádru,
problémy, jejichž řešení je do značné míry
krychle
nezávislé na obvyklých postupech a
- tělesa (základní útvary v prostoru - jehlan,
algoritmech školské matematiky
kužel, koule, válec, krychle, kvádr), stavíme
z krychlí
NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A
PROBLÉMY
- slovní úlohy
- číselné a obrázkové řady
- magické čtverce
- prostorová představivost
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Průřezová témata – OSV (rozvoj schopností poznávání, kreativita, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti)
- VME (Evropa a svět nás zajímá)
- EV (vztah člověka k prostředí)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, obrázky, geometrické tvary a tělesa,
výukové programy na PC
Mezipředmětové vztahy - Př - vesmír a Země, sluneční soustava, střídání dne a noci
- Pč - práce s drobným materiálem, s papírem, práce montážní a
demontážní
Poznámky – orientace v problematice peněz, svět financí, úspory, půjčky, rozpočet, příjmy a
výdaje, banka, hotovostní a bezhotovostní forma peněz
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Předmět informatika se vyučuje jako samostatný předmět v 5. ročníku.

Časová dotace:
Informatika
5. ročník – 1 hodina
Vzdělávání v informatice je zaměřeno na:
- řešení problémů
- schopnost vyhledat, třídit, zpracovávat a prezentovat informace
- tvořivost žáků
Předmět informatika je úzce spjat se všemi předměty, neboť jeho obsah pro ně nabízí řadu
nástrojů právě pro práce s informací.
Vyučování probíhá v odborné učebně s PC.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:
KOMPETENCE K UČENÍ

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Vedeme žáky k získávání, třídění a
zpracování informací, posuzování
věrohodnosti nalezených informací,
využívání moderních technologií. Učíme
žáky základní pracovní postupy při práci v
různých typech programů, pomáháme žákům
dát grafickou podobu myšlenkám, vedeme
žáky k celoživotnímu vzdělávání.

Vedeme žáky k tvořivému přístupu při řešení
zadaných úloh, hledání informací pro
vyřešení problému, ověřování zvoleného
řešení. Pomáháme žákům chápat problém v
souvislostech, vedeme žáky k objevování
různých variant řešení, s chybou žáků
pracujeme jako s příležitostí, jak nalézt
správné řešení při práci ve skupinách či jako
jednotlivec.

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

Vedeme žáky k vyjadřování myšlenek a k
formulaci svých požadavků, obhajobě svých
názorů a postupů, využívání komunikačních
prostředků při prezentaci své práce. Vedeme

Vedeme žáky k sebehodnocení, hodnocení
práce druhých, ale i k přijetí kritiky své
práce, spolupodílení se na zdravém životním
stylu. Nabízíme žákům možnost hodnocení
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žáky k věcnosti, stručnosti a výstižnosti.
Umožňujeme žákům předložit vlastní názory,
diskutovat o nich a zároveň i respektovat
odlišné názory.

jejich práce i práce ostatních, při čemž je
vedeme k ohleduplnosti a k taktu při
posuzování odlišností, doplňujeme výuku o
projekty, ve kterých se žáci učí práci v týmu.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Vedeme žáky k zodpovědnosti za své
chování a k přijetí následků svých činů,
respektování autorských práv při využívání
SW. Vedeme žáky ke kritickému myšlení
nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou
dostat na internetu či v jiných informačních
zdrojích.

Vedeme žáky k využívání nabytých
vědomostí, dodržování bezpečnostních a
hygienických pravidel při práci s PC.
Pomáháme žákům přenést se přes dílčí
neúspěchy. Umožňujeme žákům osvojení
základních pracovních návyků a dovedností
při práci s výpočetní technikou.

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: 5.

VÝSTUPY

UČIVO

- seznámení s vnitřním řádem učebny
- seznámení s pojmem informace, hardware a
periferní zařízení, software a operační
systém
- využívání základní standardní funkce PC
- ochrana dat před poškozením, ztrátou a
zneužitím
- seznámení s grafickým editorem, s textem
- vyhledávání informace na internetu,
komunikování

- vnitřní řád PC učebny
- co je to informace, historie informace,
práce s informací, informační zdroje
- základní schéma PC
- myš a klávesnice
- zapnutí a vypnutí PC, START, programy
- co jsou to soubory, adresáře, co je to
stromová struktura, orientace na ploše
- program Malování, jednoduché nástroje,
práce s myší
- práce s klávesnicí, psaní jednoduchého
textu
- formulování požadavku do vyhledávače
- metody a nástroje na vyhledávání
- základní bezpečnostní pravidla pro
komunikaci na internetu
- email přes webové rozhraní
- možnosti mailu
- nebezpečí internetu
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Průřezová témata – OSV (kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti)
- VME (objevujeme Evropu a svět)
- MuV (lidské vztahy)
- Mediální výchova (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení)
Poznámky – Samostatné práce na téma člověk a technika
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět je rozdělen do tematických pěti okruhů:
1.okruh : Místo, kde žijeme
2.okruh : Lidé kolem nás
3.okruh : Lidé a čas
4.okruh : Rozmanitost přírody
5.okruh : člověk a jeho zdraví
Vyučovací předmět člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1.stupně. Obsahuje
předmět Prvouka - 1. až 3. ročník, Přírodověda - 4. a 5. ročník a Vlastivěda - 4. a 5. ročník.
Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka,
rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat.
Uplatňuje pohled do historie a současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.
Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí u žáků poznatky, vědomosti a dovednosti. Učí
se pozorovat a pojmenovávat věci, jevy, děje a jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Utváří se
tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
V tomto předmětu se užívají aktivní formy školské práce, aby všichni žáci mohli uplatnit
specifické nadání a vlohy. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života.
Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, osvojují si
bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně situací ohrožení.
Výuka probíhá v kmenových učebnách, v přírodě, na vycházkách, výletech a exkurzích.
Charakteristika vyučovacího předmětu - PRVOUKA
Předmět prvouka předkládá žákům nové poznatky a dovednosti z různých oblastí
života. Vytváří základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech v přírodě i
společnosti, o lidských činnostech, výtvorech a vztazích i o nejdůležitějších podmínkách
života.
Vytváří a posiluje u žáků vnímavý vztah k jejich okolí. Seznamují se základními právy a
povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí.
Pomáhá jim formovat základní vztah k životu, k vlastní osobě, jiným lidem a živočichům, k
lidským činnostem, k předmětům, které lidé vytvořili, k životnímu prostředí domova a
přírody nejbližšího okolí.
Osvojování učiva prvouky je založeno především na různých činnostech a hrách
podporujících tvořivé poznávání, osvojování potřebných dovedností a utváření vztahu k
okolnímu světu.
Charakteristika vyučovacího předmětu - PŘÍRODOVĚDA
Přírodověda navazuje svým obsahem na učivo prvouky v 1. až 3. ročníku. Přírodověda je
vyučovací předmět, který se zaměřuje na to, aby v procesu výuky žáci získávali takové
vědomosti a dovednosti a rozvíjeli se ty jejich schopnosti, které jim umožní aktivně poznávat
přírodu, člověka a jím vytvořený svět i prostředí, ve kterém člověk pracuje a žije. Žáci
získávají základní vědomosti o Zemi, člověku, technice, základních jevech a vztazích
v přírodě.
Osvojování učiva je založeno převážně na pozorování, srovnávání a dalších aktivních
činnostech. Uplatňují se též ekologické hry, modelové situace i vlastní zkušenosti žáků.
Využívá se co nejvíce činností s přírodninami a práce přímo v terénu.
56

Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA
Vlastivěda v návaznosti na prvouku přináší žákům základní poznatky o významných
přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a
o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje je s důležitými událostmi a významnými osobnostmi
regionálních i národních dějin.
Orientace ve světě informací, v problematice peněz a cen, k odpovědnému spravování
osobního rozpočtu.
Vyučování směřuje zejména k tomu, aby žáci poznávali místní krajinu a místní oblast a
vytvářeli si tak počáteční ucelenou představu o České republice i o jejích jednotlivých
oblastech.
Učivo ve vlastivědě vytváří přirozené základy pro výuku dějepisu, zeměpisu a občanské
výchovy ve vyšších ročnících.

KOMPETENCE K UČENÍ

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a
třídění informací, jejich propojování a
systematizaci, k práci s textem, k rozlišování
podstatného. Dále také k samostatnému
pozorování a porovnávání získaných
výsledků. Umožňujeme žákům poznávat
smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní
pokrok. Na základě prožitku úspěchu vedeme
žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního
vzdělávání. Vedeme žáky k využívání PC, k
bezpečné komunikaci prostřednictvím
elektronických médií.

Vedeme žáky k tomu, aby vnímali
problémové situace ve škole i mimo školu,
učíme je rozpoznávat a chápat problémy a
nesrovnalosti, chápat problém
v souvislostech. Ukazujeme žákům různé
zdroje informací, které mohou vést k řešení
problému a vedeme je k jejich ověřování a
srovnávání. Také k orientaci v problematice
peněz a cen a k odpovědnému spravování
osobního rozpočtu, k ověřování správnosti
řešení problému, ke čtení s porozuměním.

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

Rozvíjíme u žáků dovednost správně,
výstižně a logicky formulovat své myšlenky
a názory na lidskou společnost, přírodní jevy
a historické události. Seznamujeme žáky s
různými typy textů a obrazových materiálů o
probíraných tématech. Vedeme je k tomu,
aby respektovali jiný názor, dále ke vztahu k
rodnému jazyku.

Vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve
dvojici a v menší pracovní skupině při
vyhledávání informací i zpracování výstupů
v oblasti výstupů vlastivědného i
přírodovědného charakteru. Předkládáme
žákům možnosti stanovení pravidel pro
činnost skupiny a vedeme k jejich
dodržování. Individuálním přístupem
budujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný
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rozvoj. Vedeme je ke správnému životnímu
stylu. Vychováváme je k úctě ke stáří.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Vedeme žáky k chápání základních vztahů v
různých ekosystémech. Ukazujeme žákům
význam jednotlivých složek životního
prostředí i prostředí jako celku. Vedeme žáky
k respektování přesvědčení druhých lidí, na
základě příkladů z historie. Učíme je vztahu
k vlasti. Vedeme žáky k ohleduplnosti, k
ochotě pomoci, k tomu, aby nebyli lhostejní
k veřejným věcem.

Seznámíme žáky s vlastnostmi některých
materiálů. Poukážeme na možná zdravotní a
hygienická rizika při práci. Naučíme žáky
pracovat podle návodu, předem stanoveného
postupu a umožníme jim hledat vlastní
postup. Pěstujeme u žáků pracovní návyky,
vztah k práci. Vedeme je ke spolupráci, k
dodržování hygienických a bezpečnostních
pravidel, k zásadám 1. pomoci, podstatě
zdraví i příčin jeho ohrožení, předcházení
vzniku úrazů a nemocí.
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Časová dotace:
1. ročník – 2 hodiny
2. ročník - 2 hodiny
3. ročník - 2 hodiny
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
1. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

Místo, kde žijeme
- poznává nejbližší okolí, rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

Místo, kde žijeme
- orientace v prostředí školy, praktické
poznávání a získávání zkušeností
riziková místa a situace, požadované chování
ve škole i v okolí školy v případě ohrožení,
možnost vzniku požárů, protipožární
prevence

Lidé kolem nás
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků, dobré a
špatné vztahy mezi nimi, projevuje
toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
- odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
Lidé a čas
- využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti

Lidé kolem nás
- rodina, domov, vztahy mezi členy rodiny,
pravidla rodinného života, práva a povinnost
jejich členů
- principy demokracie, ohleduplnost, etické
zásady, zvládání vlastní emocionality,
rizikové situace, rizikové chování,
předcházení konfliktům
- práce a zaměstnání lidí jako zdroj obživy –
řemesla, služby, obchod, firmy

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

Lidé a čas
- základní orientace v čase, den, týden,
měsíc, rok.
- minulost, přítomnost, budoucnost

Člověk a jeho zdraví a bezpečnost
- uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle
- projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
- chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná
- v případě potřeby požádá o pomoc
pro sebe i pro jiné dítě
- uplatňuje základní pravidla silničního

Rozmanitost přírody
- charakteristika ročních období, pozorování
změn počasí
- reakce rostlin a živočichů na roční období
Člověk a jeho zdraví a bezpečnost
- lidské tělo, péče o zdraví, správná
životospráva (nemoc, drobná poranění)
- osobní bezpečí, krizové situace a situace
hromadného ohrožení, ochrana člověka za
mimořádných událostí
- znalost nejzákladnějších pravidel silničního
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provozu

provozu, bezpečná cesta do školy,
předcházení rizikovým situacím v dopravě a
v dopravních prostředcích (vidět a být viděn,
bezpečnostní prvky, zádržné systémy),
výbava jízdního kola, výbava cyklisty

Průřezová témata – OSV (rozvoj schopností poznávání, mezilidské vztahy, naše třída,
hodnoty, postoje, péče o dobré vztahy, uplatňování slušného
chování, komunikace, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, psychohygiena (moje tělo, co vím o sobě),
seberegulace a sebeorganizace, poznávání lidí)
- VDO (občan, společnost, stát, škola)
- EV (základní podmínky života)
- MuV (lidské vztahy)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, obrázky, výukové programy na PC
Mezipředmětové vztahy – Čj – dramatizace problémových situací
Tv - turistika, pobyt v přírodě
Vv - výtvarné vyjádření skutečnosti
Poznámky – Etická výchova - pravidla třídy, vhodné oslovení křestními jmény, skupinová
práce,
proškolení v 1. pomoci, požární cvičení

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
2. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

Místo, kde žijeme
- rozliší přírodní a umělé prvky v oblastní
krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost
- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí,
obci (města)

Místo, kde žijeme
- krajina u nás a jinde, rozdíly mezi
městským a vesnickým prostředím
- prostředí domova, místní krajina
- minulost a současnost obce
- orientace v místě bydliště, název obce a
jejich částí
- význačné orientační body , historická a
památná místa v obci
- prostředí školy, okolí školy, cesta do školy
riziková místa a situace, požadované chování
ve škole i v okolím školy v případě ohrožení
- možnost vzniku požárů protipožární
prevence

Lidé kolem nás
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků, dobré a
špatné vztahy mezi nimi, projevuje
toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
- odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností

Lidé kolem nás
- rodina – domov, pravidla rodinného života
- rodina a příbuzní
- mezilidské vztahy - normy společenského
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Lidé a čas
- využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, současnosti a budoucnosti
- pojmenuje některé rozdíly, kulturní či
historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo
báje spojené s místem, v němž žijeme
- uplatňuje elementární poznatky o sobě,
rodině, o lidské společnosti, soužití, zvycích,
a o práci lidí, na příkladech porovnává
minulost a současnost

chování ohleduplnost, etické zásady,
zvládání vlastní emocionality
- rizikové situace, rizikové chování,
předcházení konfliktům
- lidé cizí, neznámí, známí, nemocní, staří,
postižení
- osvojování vhodného chování k ostatním
spolužákům
- zaměstnání lidí – různá povolání (obchod –
služby, v pekárně – od obilí ke chlebu, na
staveništi – stavba domu, umění – věda,
volný čas a jeho využití - denní režim)

Rozmanitost přírody
- pozoruje , popíše a porovná viditelné
změny (proměny) v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě

Lidé a čas
- základní orientace v čase (den, týden,
měsíc, rok)
- hodiny – měření času, určování hodin
- minulost, přítomnost a současnost
- kultura a historie našeho města (vesnice)
- průběh lidského života, etapy lidského
života
- proměny způsobu života v minulosti a
v přítomnosti (minulost kraje, předků)

Člověk a jeho zdraví a bezpečnost
- uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle,
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
- rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času
- uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu, jedná
tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
- chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná, v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné dítě
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Rozmanitost přírody
-Charakteristika ročních období, porovnání
změn počasí, reakce rostlin a živočichů na
roční období
- ekologie – ochrana přírody, ohleduplné
chování k přírodě , likvidace odpadků,
ochrana rostlin, živočichů
- květiny – jejich části (léčivé, okrasné,
užitkové)
- živočichové volně žijící, domácí
- život v Zoo, v lese, na poli, u vody a na
vodě, život na louce,
- živelné pohromy a ekologické katastrofy
- rozlišování živé a neživé přírody
- základní význam vody, vzduchu, ohně,
půdy
Člověk a jeho zdraví a bezpečnost
- lidské tělo –stavba těla, základní funkce a
projevy péče o zdraví – zdravý životní styl
(vliv škodlivin na zdraví), správná
životospráva, denní režim, pitný režim,
zdravá strava (ovoce a zelenina - výběr a
způsoby uchování potravin)
- nemoc – úraz, drobná poranění a jejich
ošetření, první pomoc, vhodná a nevhodná
místa pro hru bezpečné chování, doprava,
dopravní prostředky
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- chodec – cyklista, předcházení rizikovým
situacím v dopravě a v dopravních
prostředcích (vidět a být viděn, bezpečnostní
prvky, zádržné systémy)
- výbava jízdního kola, výbava cyklisty
dopravní značky
- přivolání pomoci, důležitá čísla – čísla
tísňového volání, koho žádat o pomoc,
správný způsob volání na tísňovou linku
pravidla chování ve školním řádu
- osobní bezpečí, krizové situace
hromadného ohrožení (prevence)
- správné a bezpečné chování při
mimořádných událostech
- situace hromadného ohrožení, evakuace,
signály – nejčastější mimořádné události,
rizika ohrožení s nimi spojená, postupy
v případě ohrožení, nařízená evakuace,
varovný signál, zkouška sirén
- integrovaný záchranný systém, jeho
význam, záchranáři a jejich poslání, ochrana
člověka za mimořádných událostí

Průřezová témata – OSV (rozvoj schopností poznávání, mezilidské vztahy, kreativita,
kooperace, naše třída, sebepoznání a sebepojetí
uplatňování slušného chování, komunikace, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti, psychohygiena (moje tělo, co vím o
sobě), seberegulace a sebeorganizace, poznávání lidí)
- VDO (občan, občanská společnost a stát)
- MeV (fungování a vliv médií ve společnosti)
- MuV (lidské vztahy)
- EV (základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, ekosystémy,
lidské aktivity a problémy životního prostředí, ochrana člověka za
mimořádných událostí)

Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, obrázky, výukové programy na PC
Mezipředmětové vztahy – M - orientace v čase
Tv - organizace, hygiena, bezpečnost v Tv
Vv – malba, kresba
Pč - práce s drobným materiálem, práce s papírem, stavebnicemi
Poznámky – Etická výchova - pravidla třídy, skupinová práce,
proškolení v 1. pomoci, požární cvičení

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
3. ročník

62

VÝSTUPY

UČIVO

Místo, kde žijeme
- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
- začlení svou obec do příslušného kraje a
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci

Místo, kde žijeme
- práce s plánem své obce
- osobní nebezpečí, nebezpečné situace
- rozdíly mezi městským a vesnickým
prostředím

Lidé kolem nás
- odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
Lidé a čas
- využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu,
- interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté
s místem, v němž žije
- uplatňuje elementární poznatky o sobě,
rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech, porovnává minulost a současnost
Rozmanitost přírody
- pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírody v jednotlivých ročních
obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
- provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých strojů a přístrojů
Člověk a jeho zdraví a bezpečnost
- uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle,
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
- rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času
- chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná (u blízkých i neznámých lidí), v

Lidé kolem nás
- pracovní činnosti lidí - tělesná a duševní
práce
- různá povolání, volný čas a jeho využití
- principy demokracie
Lidé a čas
- základní orientace v čase - den, týden,
měsíc, rok
- minulost, přítomnost a budoucnost
- kultura a historie naší obce
- proměny způsobu života v minulosti a
přítomnosti
Rozmanitost přírody
- charakteristika ročních období, pozorování
změn počasí
- reakce rostlin a živočichů na roční období
- rozlišení živé a neživé přírody
- základní význam vzduchu, vody, ohně a
půdy
- podmínky života na Zemi
- pozorování a porovnávání vlastností
vody, vzduchu, přírodnin
Člověk a jeho zdraví a bezpečnost
- lidské tělo, péče o zdraví, správná
životospráva
- zákl. plavecký výcvik
- první pomoc
- pravidla chování ve školním řádu
- vhodná a nevhodná místa pro hru
- osobní bezpečí, krizové situace a situace
hromadného ohrožení
- přivolání pomoci, důležitá čísla – čísla
tísňového volání, koho žádat o pomoc,
správný způsob volání na tísňovou linku
- znalost pravidel silničního provozu,
předcházení rizikovým situacím v dopravě a
v dopravních prostředcích (vidět a být viděn,
bezpečnostní prvky, zádržné systémy),
výbava jízdního kola, výbava cyklisty
- vztahy účastníků silničního provozu,
- vnímání silničního provozu všemi
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případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i
pro jiné, ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek
- uplatňuje základní pravidla silničního
provozu
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

smysli, dopravní značky, modelové řešení
dopravních situací, cyklostezky
- správné a bezpečné chování při
mimořádných událostech
- požáry – příčiny a prevence vzniku požárů,
požární poplach, hašení požárů, ochrana při
požáru, evakuace při požáru, označování
nebezpečných látek, bezpečnostní a
výstražné tabulky
- ochrana člověka za mimořádných událostí

Průřezová témata – OSV ( mezilidské vztahy, kreativita, poznávání lidí, kooperace,
sebepoznání a sebepojetí, komunikace, seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena (moje tělo, co vím o sobě)
uplatňování slušného chování, řešení problémů a
rozhodovací dovednosti)
- VDO (občanská společnost a škola)
- MuV (lidské vztahy, etnický původ)
- EV (základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, ekosystémy,
lidské aktivity a problémy životního prostředí, ochrana člověka za
mimořádných událostí, voda, vodní zdroje)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, obrázky, výukové programy na PC
Mezipředmětové vztahy – M - orientace v čase
Tv - organizace, hygiena, bezpečnost v Tv
Vv – malba, kresba
Pč - práce s drobným materiálem, práce s papírem, stavebnicemi
Poznámky – Etická výchova - pravidla třídy, skupinová práce,
proškolení v 1. pomoci, požární cvičení, dopravní výchova, plavecký výcvik

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda
4. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činností člověka
- vysvětlí (na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru)
souvislost s rozdělením času a střídáním
ročních období
- zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a
nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů v prostředí

- živá a neživá příroda, vztahy
- životní podmínky na Zemi, význam
ovzduší, vodstva, půda, sluneční soustava,
den a noc, roční období
- vesmír, planeta Země
- společenství les, potok a rybník, zahrada,
pole, louka
- třídění organismů práce s dětskými
encyklopediemi, atlasy a klíči
- ochrana přírody, chráněné rostliny a
živočichové, pravidla ochránce přírody
- ochrana člověka za mimořádných událostí
- situace hromadného ohrožení, evakuace,
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- porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a
atlasy
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodňuje postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu
- stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí
- v modelové situaci prokáže schopnost
se účinně chránit
- využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení
základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého
způsobu života
- uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví a v
modelových situacích simulujících
mimořádné události
- vnímá dopravní situaci, správně ji
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro
své chování jako chodec a cyklista
- ošetří drobná poranění, zajistí lékařskou
pomoc
- rozpozná život ohrožující zranění
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s
ohledem na oprávněné nároky jiných osob
- uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou
- uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví a v
modelových situacích simulujících
mimořádné události
- předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových
látek
- vnímá dopravní situaci, správně ji
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro
své chování jako chodec a cyklista

signály – nejčastější mimořádné události,
rizika ohrožení s nimi spojená, postupy
v případě ohrožení, nařízená evakuace,
varovný signál, zkouška sirén
- integrovaný záchranný systém,
jeho význam, záchranáři a jejich poslání
- pokus - pozorování, hodnocení pokusu
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba
životního prostředí, ochrana rostlin a
živočichů, likvidace odpadů, živelné
pohromy a ekologické katastrofy
- rizika v přírodě - rizika spojená s ročními
obdobími a sezónními činnostmi
- mimořádné události způsobené přírodními
vlivy a ochrana před nimi
- péče o zdraví, životospráva, životní potřeby
a projevy, lidské tělo – orgány (základní
stavba funkce, pohl. rozdíly mezi mužem a
ženou)
- péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim,
pitný režim, pohybový režim, zdravá strava,
nemoc, drobné úrazy a poranění, prevence
úrazů, prevence otrav, první pomoc, osobní,
intimní a duševní hygiena – stres a jeho
rizika
- reklamní vlivy
- první pomoc, přivolání pomoci, důležitá
čísla – čísla tísňového volání, koho žádat o
pomoc, správný způsob volání na tísňovou
linku
- vývoj člověka – etapy vývoje (biologické a
psychické změny v dospívání)
- partnerství, manželství, rodičovství, –
rodina, osobní vztahy v životě, budoucí
vztahy, etická stránka vztahů
- základy výchovy – rodina a partnerství,
biologické a psychické změny v dospívání
- denní režim – plánování, uspořádání
času, intimní a duševní hygiena
- prevence nemocí a úrazů, první pomoc při
drobných poraněních
- nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana
před infekcemi přenosnými krví (hepatitida,
HIV/AIDS)
- chování v krizových situacích (osobní
bezpečí), návykové látky a zdraví, odmítání
návykových látek – prevence, hrací automaty
a počítače ,
- nebezpečí komunikace na elektronických
médiích, ohrožení fyzického a duševního
zdraví
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- ochrana člověka za mimořádných událostí –
situace hromadného ohrožení
- dopravní značky, předcházení rizikovým
situacím v dopravě a
v dopravních prostředcích (bezpečnostní
prvky)

Průřezová témata – OSV ( mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti)
- MeV (fungování a vliv médií ve společnosti)
- EV (základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, ekosystémy,
lidské aktivity a problémy životního prostředí, ochrana člověka za
mimořádných událostí)
- VME (jsme Evropané)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, obrázky, výukové programy na PC, DVD,
interaktivní tabule
Mezipředmětové vztahy – Tv - organizace, hygiena, bezpečnost v Tv
Poznámky – proškolení v 1. pomoci, požární cvičení, dopravní výchova, plavecký výcvik
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda
5. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a
atlasy
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
- rizika v přírodě – rizika spojená s ročními
obdobími a sezónními činnostmi, mimořádné
události způsobené přírodními vlivy a
ochrana před nimi
- vysvětlí na základě elementárních poznatků
o Zemi (jako součásti vesmíru) souvislost
s rozdělením času a střídáním ročních období
- využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení
základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého
způsobu života
- uplatňuje účelné způsoby chování

- dělení organismů, práce s atlasy a klíči
- rozmanitost přírodních podmínek na Zemi,
podnebné pásy
- člověk a příroda – ekologie, ochrana
přírody, likvidace odpadů
- živelné pohromy a ekologické katastrofy
- Země, vesmír (sluneční soustava, den a noc,
roční období)
- péče o zdraví, životospráva, životní potřeby
a projevy, lidské tělo – orgány (základní
stavba funkce, pohl. rozdíly mezi mužem a
ženou)
- péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim,
pitný režim, pohybový režim, zdravá strava,
nemoc, drobné úrazy a poranění, prevence
úrazů, prevence otrav, první pomoc, ochrana
před infekcemi přenosnými krví (hepatitida,
HIV/AIDS), osobní, intimní a duševní
hygiena – stres a jeho rizika
- reklamní vlivy
- první pomoc, přivolání pomoci, důležitá
čísla – čísla tísňového volání, koho žádat o
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v situacích ohrožujících zdraví a v
modelových situacích simulujících
mimořádné události, vnímá
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a
vyvodí odpovídající závěry pro své chování
jako chodec a cyklista
- ošetří drobná poranění, zajistí lékařskou
pomoc, rozpozná život ohrožující zranění
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb
s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
- uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví a v
modelových situacích simulujících
mimořádné události
- předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových
látek
- vnímá dopravní situaci, správně ji
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro
své chování jako chodec a cyklista

pomoc, správný způsob volání na tísňovou
linku
- vývoj člověka – etapy vývoje (biologické a
psychické změny v dospívání)
-partnerství, manželství, rodičovství, –
rodina, osobní vztahy v životě, budoucí
vztahy
- základy výchovy – rodina a partnerství,
- integrace sexuality – biologické a
psychické změny v dospívání, etická stránka
partnerských vztahů
- denní režim – plánování, uspořádání
času, intimní a duševní hygiena
- chování v krizových situacích (osobní
bezpečí)
- návykové látky a zdraví, odmítání
návykových látek – prevence, hrací automaty
a počítače , nebezpečí komunikace na
elektronických médiích, ohrožení fyzického
a duševního zdraví
- ochrana člověka za mimořádných událostí –
situace hromadného ohrožení

Průřezová témata – OSV ( mezilidské vztahy, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti)
- MeV (fungování a vliv médií ve společnosti)
- EV (základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, ekosystémy,
lidské aktivity a problémy životního prostředí, ochrana člověka za
mimořádných událostí)
- VME (jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a
svět)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, obrázky, výukové programy na PC, DVD,
interaktivní tabule
Mezipředmětové vztahy – Tv - organizace, hygiena, bezpečnost v Tv
Poznámky – proškolení v 1. pomoci, požární cvičení, dopravní výchova
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda
4. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo

- orientace v místě bydliště, ČR místo, kde
žijeme
- určování světových stran v přírodě, správné

pobytu vzhledem ke krajině a státu
- určí světové strany v přírodě i podle mapy,
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orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pobytu v přírodě
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map
- vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a polokoulí
- vyhledává typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického
- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovnává
způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
- rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam
- vyjádří na základě vlastních zkušeností
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami,
v rodině, v obci (městě)
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a
dohodne se na společném postupu řešení
- rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
- orientuje se v základních formách
vlastnictví, používá peníze v běžných
situacích, odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže
nemožnost realizace všech chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
- Poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce (města)
- Pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných
údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy
- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti, zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních památek
- rozeznává současné a minulé a orientuje
se v hlavních reáliích minulosti a současnosti
naší vlasti s využitím regionálních specifik
- objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů

zorientování mapy podle kompasu, zásady
bezpečnosti člověk - příroda, příroda – člověk
- orientace podle náčrtů, plánů a map, čtení z
map (legenda)
- jednoduché zeměpisné pojmy
- přírodní podmínky, území, povrch,
podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo,
nerostné bohatství ČR
- domov, vlast, cizina - srovnání, sdělení
vlastních poznatků
- život národnostních menšin na našem
území
- ČR - česká státnost, státní symboly,
státoprávní pojmy (prezident, parlament,
senát, vláda), armáda ČR
- zásady slušného chování, mezilidské
vztahy, komunikace, principy demokracie
- vzájemná komunikace, pravidla dialogu
- potlačení rasové nesnášenlivosti,
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní
Emocionality
- rizikové situace, rizikové chování,
předcházení konfliktům
- soužití národů a národností, jejich
rovnocennost, lidská práva a práva dítěte
- právo a spravedlnost – základní lidská
práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků
školy, protiprávní jednání a korupce, právní
ochrana občanů a majetku včetně nároku na
reklamaci, soukromého vlastnictví, duševní
hodnoty
- užití peněz, jejich hodnota, druhy vlastnictví
- rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti,
hotovostní a bezhotovostní forma peněz,
způsoby placení, banka jako správce peněz,
úspory, půjčky
- stav životního prostředí
- chráněné oblasti a pravidla chování v nich,
globální problémy a návrhy na možné řešení
- časová přímka a orientace na ní
- obrazy ze starších českých dějin, český
stát, Velká Morava
- Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci,
Habsburkové
- vybrané významné dny v roce
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Průřezová témata – OSV (mezilidské vztahy, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, poznávání lidí)
- MuV (etnický původ, lidské vztahy, kulturní diferenciace)
- EV (vztah člověka k prostředí)
- VME (Evropa a svět nás zajímá)
- VDO ( formy participace občanů v politickém životě, občanská
společnost a škola, občan, občanská spol. a stát, principy
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, obrázky, výukové programy na PC, DVD,
interaktivní tabule
Mezipředmětové vztahy – M – slovní úlohy (délka), turistické mapy
Vv – výroba plánů
Př - rostlinstvo a živočišstvo v okolí bydliště
Čj - čtení a literární výchova, komunikace a sloh

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda
5. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- rozlišuje mezi nárty, plány a základními

- orientace podle náčrtů, plánů a map,
zeměpisné pojmy, putování po ČR, putování
po Evropě
- Evropa - státy a města (vodstvo, rostlinstvo,
živočišstvo)
- EU - cestování, ČR – Praha a okolí, oblasti
ČR
- předávání osobních zkušeností z cest
- pravidla dialogu, komunikace
- události z novějších dějin
- Rakousko – Uhersko, Marie Terezie, Josef
II., vynálezy 1.a 2. svět. války
- vznik ČSR, vznik ČR, území českého státu
v proměnách času, tradice T. G. Masaryk
- historický přehled – znalost významných
dní v roce

typy map, vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
- vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického
- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná
způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a
dohodne se na společném postupu řešení
- pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději
a mezi jevy
- rozeznává současné i minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti naší vlasti
s využitím regionálních specifik
- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem
území v minulosti a současnosti s využitím
regionálních specifik
- objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů

69

Průřezová témata – OSV (mezilidské vztahy, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, poznávání lidí, hodnoty ,postoje, praktická etika)
- MuV (etnický původ, lidské vztahy, kulturní diferenciace)
- EV (vztah člověka k prostředí)
- VME (objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá, jsme
Evropané)
- VDO ( formy participace občanů v politickém životě, občanská
společnost a škola, občan, občanská spol. a stát, principy
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování)
- MeV (kritické myšlení a vnímání mediálního sdělení)
Pomůcky – učebnice, pracovní sešity a listy, obrázky, výukové programy na PC, DVD,
interaktivní tabule
Mezipředmětové vztahy – M – poznáváme svět, hotovostní a bezhotovostní forma peněz,
způsoby placení, banka jako správce peněz
Vv – malba, kresba
Př – život v mořích, oceánech, podnebná pásma, ochrana
přírody, živelné pohromy
Čj - čtení a literární výchova, komunikace a sloh
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Umění a kultura je zastoupena vzdělávacími obory Výtvarná výchova a Hudební výchova.
Na 1.stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými
prostředky a s jazykem výtvarného a hudebního umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat
je jako prostředků pro sebevyjádření.
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Časová dotace:

1. ročník – 1 hodina
2. ročník - 1 hodina
3. ročník - 1 hodina
4. ročník – 1 hodina
5. ročník – 1 hodina
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu a jejich využívání jako prostředku komunikace.
Hudební činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují rozvoj celkové osobnosti
žáka. Vedou především k rozvoji jeho hudebnosti, k individuálním hudebním dovednostem
(sluchovým, rytmickým, pěveckým, intonačním, tvořivým a poslechovým). Při tomto rozvoji
jsou používány tradiční formy výuky jako je hromadná, individuální i skupinová práce, ale i
netradiční formy - muzikoterapie (navození radosti ze zpěvu a pohybu, poslech různých
skladeb a žánrů s pohybovým doprovodem), kde se jedná hlavně o uvolnění a navození pocitů
pohody, podporuje se vnímání a relaxace hudbou, je rozvíjena představivost, navazují se a
upravují sociální vztahy a komunikace.
Výuka probíhá ve třídě, kde je využívána potřebná didaktická technika, dětské
hudební nástroje, ale také mimo školu - návštěva koncertů určená žákům.

KOMPETENCE K UČENÍ

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Rozvíjíme tvořivost žáků aktivním
osvojováním různých hudebních technik,
vnímání uměleckých děl v jejich historickém
kontextu. Vedeme žáky k tomu, aby se
naučili rozumět obecně užívaným termínům.
Žák pochopí umění jako specifický způsob
poznání.

Otevíráme před žáky možnost volby
vhodných hudebních vyjadřovacích
prostředků, rozvíjíme kritické myšlení při
posuzování hudebního díla. Žák chápe umění
a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako
neoddělitelnou součást lidské existence.
Opírá se o subjektivně jedinečné vnímání,
cítění, prožívání a představy.
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

Rozvíjíme dovednosti důležité pro vedení
dialogu nebo diskuse o dojmu z hudebního
díla. Žák získá vztah k rodnému jazyku.

Poskytujeme prostor pro osobité hudební
projevy žáka. Vysvětlujeme a budujeme
zásady chování na kulturních akcích. Žák
spoluvytváří vstřícnou a podnětnou
atmosféru pro tvorbu. Váží si práce druhého.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Seznamujeme žáky s významnými
hudebními díly a jejich autory, vysvětlujeme
žákům potřebu respektovat, chránit a
oceňovat naše tradice a kulturní a historické
dědictví. Žák se naučí vztahu k vlasti,
respektuje, chrání a oceňuje naše kulturní
tradice.

Vedeme žáky k osvojování hudebních
technik, objasňujeme žákům základní
pravidla pro grafický záznam hudby. Žák se
naučí využívat nabyté vědomosti,
spolupracuje.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
1. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
- využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
- reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje: metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny
v proudu znějící hudby
- rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální

- rozvoj hlavového tónu
- správné dýchání (v pauze a mezi frázemi) a
správná výslovnost
- rozšíření hlasového rozsahu
- hudební hry (deklamace říkadel, hra na
ozvěnu)
- hra na tělo (tleskání, luskání a pleskání)
- hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy
nástroje
- pohybový doprovod znějící hudby
- taktování
- výrazové prostředky v hudbě
- zvuk - tón, melodie, hudební kontrasty
- hudební styly a žánry, hudba vážná, lidová
a umělá
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Průřezová témata – OSV (psychohygiena, kreativita)
- MuV (multikulturalita)
- VME (objevujeme Evropu a svět)
Pomůcky –zpěvníky, Orffovy nástroje, obrázky, DVD, interaktivní tabule, hudební nástroje
Mezipředmětové vztahy – Tv – rytmické, kondiční a relaxační cvičení
Poznámky – vánoční besídka, vystoupení ke Dni matek
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
2. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a přesně v jednohlase
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
- využívá jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře
- reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
- orientuje se v jednoduchém zápisu skladby
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny
v proudu znějící hudby
- rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální,
chápe roli posluchače

- rozvoj hlavového tónu
- správné dýchání (v pauze a mezi frázemi)
- správná výslovnost
- rozšíření hlasového rozsahu, hlasová
hygiena
- hudební hry, říkadla, hra na ozvěnu
- hra na tělo (tleskání, luskání a pleskání)
- hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy
nástroje, Orffův orchestr
- pohybový doprovod znějící hudby
- notová osnova, houslový klíč, takt 2/4, 3/4,
nota celá, půlová, čtvrťová, osminová,
pomlka
- výrazové prostředky v hudbě
- zvuk - tón, melodie, hudební kontrasty
- hudební styly a žánry, hudba vážná, lidová,
umělá

Průřezová témata – OSV (psychohygiena, kreativita, rozvoj schopností poznávání)
- VME (objevujeme Evropu a svět)
Pomůcky –zpěvníky, Orffovy nástroje, obrázky, DVD, interaktivní tabule, hudební nástroje
Mezipředmětové vztahy – Tv – rytmické, kondiční a relaxační cvičení
Poznámky – vánoční besídka, vystoupení ke Dni matek
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
3. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
- využívá jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře
- reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny
v proudu znějící hudby
- rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální

- rozvoj hlasového tónu
- správné dýchání (v pauze a mezi frázemi) a
správná výslovnost
- rozšíření hlasového rozsahu
- hudební hry (deklamace říkadel, hra na
ozvěnu)
- hra na tělo (tleskání, luskání a pleskání)
- hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy
nástroje
- pohybový doprovod znějící hudby
- taktování
- výrazové prostředky v hudbě
- zvuk – tón, melodie, hudební kontrasty
- hudební styly a žánry, hudba vážná, lidová
a umělá

Průřezová témata – OSV (psychohygiena, kreativita, rozvoj schopností poznávání)
- VME (objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá)
- MuV (multikulturalita)
- MeV (fungování a vliv médií ve společnosti)
Pomůcky –zpěvníky, Orffovy nástroje, obrázky, DVD, interaktivní tabule, hudební nástroje
Mezipředmětové vztahy – Tv – rytmické, kondiční a relaxační cvičení
Poznámky – vánoční besídka, vystoupení ke Dni matek

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
4. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či
dvojhlase v durových i mollových tóninách a
při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti
- realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou,

- pěvecký a mluvní projev - pěvecké
dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a
tvorba tónu, dynamicky odlišný zpěv),
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového
rozsahu
- hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4
a 4/4 taktu
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tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not
- využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché případně
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i
k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a
písní
- rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
- vytváří v rámci svých individuálních
dispozic jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební
improvizace
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace
- rozpozná v proudu znějící hudby některé
z užitých hudebních výrazových prostředků,
upozorní na metrorytmické, tempové,
dynamické a zřetelné harmonické změny

- dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon,
lidový dvojhlas, předehra, mezihra, dohra
apod.
- intonace, vokální improvizace, hudební
hry (ozvěna, otázka, odpověď apod.)
- reprodukce a vyjádření jednoduché
melodie
- orientace v notovém záznamu
jednoduché melodie, její reprodukce
- hra na hudební nástroje – reprodukce
motivů, témat, jednoduchých skladbiček
pomocí jednoduchých hudebních nástrojů
z Orffova instrumentáře, zobcových fléten,
keyboardů apod.
- hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas a hudební
nástroj
- tóny - zvuky, hudební styly a žánry, hudba
taneční, pochodová, populární, ukolébavka
apod.
- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace s využitím tónového materiálu
písně, hudební doprovod
- akcentace těžké doby v rytmickém
doprovodu, ostinato, prodleva
- hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď),
jednodílná písňová forma (a-b)
- taktování, pohybový doprovod znějící
hudby dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt,
taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové
tance
- pohybové vyjádření hudby a reakce na
změny v proudu znějící hudby - pantomima a
pohybová improvizace s využitím tanečních
kroků
- orientace v prostoru pamětné uchování a
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
- poslechové činnosti, interpretace hudby,
rozpoznání kvality tónu - délka, síla, barva,
výška
- vztahy mezi tóny-souzvuk, akord (dur,
moll)
- hudební výrazové prostředky a hudební
prvky s výrazným sémantickým nábojem rytmus, melodie, kontrast a gradace, barva,
pohyb melodie (melodie vzestupná,
sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické,
dynamické a harmonické změny v hudebním
proudu
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Průřezová témata – OSV (psychohygiena, kreativita, rozvoj schopností poznávání)
- MuV (kulturní diferenciace, lidské vztahy, etnický původ)
Pomůcky –zpěvníky, Orffovy nástroje, obrázky, DVD, interaktivní tabule, hudební nástroje
Mezipředmětové vztahy – Tv – rytmické, kondiční a relaxační cvičení
Poznámky – vánoční besídka, vystoupení ke Dni matek

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
5. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či
dvojhlase v durových i mollových tóninách a
při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti
- orientuje se v zápisu jednoduché písně či
skladby a podle svých individuálních
schopností a dovedností ji realizuje
- využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché
popřípadě složitější hudební nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní
- rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby
- vytváří v rámci svých individuálních
dispozic jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební
improvizace
- rozpozná v proudu znějící hudby některé
z určitých hudebních výrazových prostředků,
upozorní na metrorytmické, tempové,
dynamické i zřetelné harmonické změny
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace

- pěvecký a mluvní projev - pěvecké
dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a
tvorba tónu, dynamicky odlišný zpěv),
hlasová hygiena, rozšiřování hlasového
rozsahu
- hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4
a 4/4 taktu
- orientace v notovém záznamu jednoduché
melodie, její reprodukce
- hra na hudební nástroje - reprodukce
motivů skladbiček pomocí jednoduchých
hudebních nástrojů, poslechové skladby
- hudba vokální, instrumentální, lidský hlas a
hudební nástrojů
- hudební styly a žánry – hudba
taneční, pochodová, populární, atd.
- rytmizace, melodizace a stylizace,
improvizace s využitím písně, hudební
doprovod, hudební hry
- poslechové činnosti, interpretace hudby
- kvality tónu – délka, síla, barva, výška
- vztahy mezi tóny, hudební výrazové
prostředky - rytmus, melodie, harmonie,
barva, kontrast a gradace
- taktování, pohybový doprovod, pohybové
vyjádření hudby, pohybová improvizace
- reprodukce pohybů při tanci a hrách

Průřezová témata – OSV (psychohygiena, kreativita, rozvoj schopností poznávání)
- VME (objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá)
- MuV (kulturní diferenciace, lidské vztahy)
Pomůcky –zpěvníky, Orffovy nástroje, obrázky, DVD, interaktivní tabule, hudební nástroje
Mezipředmětové vztahy – Tv – rytmické, kondiční a relaxační cvičení
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Poznámky – vánoční besídka, vystoupení ke Dni matek
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Časová dotace:

1. ročník – 1 hodina
2. ročník - 1 hodina
3. ročník - 1 hodina
4. ročník – 2 hodiny
5. ročník – 2 hodiny
Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání, interpretaci. Tyto
činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost,
fantazii. Tvůrčími činnostmi, které jsou založeny na experimentování, je žák veden k odvaze
uplatnit osobně jedinečné pocity, prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu
tvorby a komunikace.
Výtvarná výchova je vyučována formou skupinové, individuální, hromadné práce při
frontálním vyučování. Žáci se účastní výtvarných soutěží.
Výuka probíhá ve třídě nebo v přírodě.

KOMPETENCE K UČENÍ

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Zprostředkujeme pohled na umění a kulturu
jako na způsob poznávání světa. Rozvíjíme
tvořivosti žáků aktivním osvojováním
různých výtvarných technik. Vnímáme
umělecké slohy. Vedeme žáky k učení se
prostřednictvím vlastní tvorby. Žák chápe
umění a kulturu v jejich vzájemné
provázanosti jako neoddělitelné součásti
lidské existence, pochopí umění jako
specifický způsob poznání.

Otvíráme před žáky možnost volby
vhodných výtvarných vyjadřovacích
prostředků. Vedeme žáky k tomu, aby
vyhledávali vazby mezi druhy umění na
základě podobnosti jejich znaků a témat,
která jsou jim zpracována. Vedeme žáky k
tomu, aby kriticky mysleli při posuzování
uměleckého díla i při vlastní tvorbě. Žák
respektuje názor druhého, hledá vhodná
řešení, nevzdá se předem. Respektuje názor
druhého.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

Rozvíjíme dovednosti důležité pro vedení
dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého
díla. Otvíráme před žáky možnosti
přistupovat k umění a kultuře jako ke
způsobu dorozumívání. Žák zaujímá postoj,

Poskytujeme prostor pro osobité výtvarné
projevy žáků. Předkládáme dostatečné
množství příkladů pro vytváření potřeby
pohybovat se v estetickém prostředí. Žák si
váží práce druhého, je empatický, schopný
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respektuje jiný názor.

sebehodnocení. Učí se vnímat odlišnosti.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Seznamujeme žáky s významnými
výtvarnými díly a jejich autory. Vedeme je k
návštěvám výstav výtvarných prací.
Podchycujeme individuální zájem žáků. Žák
si uvědomuje sebe samého jako svobodného
jedince.

Vedeme žáky k různým výtvarným
technikám, k dodržování hygienických
pravidel. Pěstujeme pracovní návyky, vztah
k práci. Žák správně používá výtvarné
potřeby a pečuje o ně.Spoluvytváří vstřícnou
a podnětnou atmosféru pro tvorbu. Pochopí a
pozná umělecké hodnoty v širších sociálních
a kulturních souvislostech. Znát materiály,
nástroje a vhodné postupy pro danou činnost.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
1. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy,
barvy, objekty další prvky a jejich kombinace

- různé výtvarné techniky a postupy
výtvarného vyjadřování: kresba, modelování
a malba
- hra s barvou
- experimentování s různými výrazovými
prostředky a materiály

Průřezová témata – OSV (sebepoznání a sebepojetí, kreativita, kooperace)
- EV (vztah člověka k prostředí)
Mezipředmětové vztahy – Čj – ilustrátoři dětských knih
- Pč –práce s drobným materiálem
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
2. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- 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

- různé výtvarné techniky a postupy
výtvarného vyjadřování: kresba, modelování
a malba
- rozvíjení smyslové citlivosti
- hra s barvou (kombinace a proměny v
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- v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i
v prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace
- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral, či upravil

ploše, světlo a stín)
- experimentování s různými výrazovými
prostředky a materiály
- vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
osobních zkušeností
- vyjádření svého názoru a schopnost diskuse
nad dílem svým nebo jiných

Průřezová témata – OSV (sebepoznání a sebepojetí, kreativita, kooperace a kompetice,
rozvoj schopností poznávání, hodnoty, postoje)
- MeV (práce v realizačním týmu)
Mezipředmětové vztahy – Prv –místo, kde žijeme, příroda a její proměny
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
3. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- 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
- v tvorbě projevuje své vlastní životní
zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i
v prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace
- vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné prostředky
- interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření, odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností
- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

- různé výtvarné techniky a postupy
výtvarného vyjadřování: kresba, modelování
a malba
- rozvíjení smyslové citlivosti
- hra s barvou (kombinace a proměny v
ploše, světlo a stín)
- experimentování s různými výrazovými
prostředky a materiály
- vnímání, pozorování a poznávání vlastností
objektů a různých tvarů
- manipulace s objekty
- kompoziční zákonitosti
- vyjádření svého názoru a schopnost diskuse
nad výtvarným dílem, svým či jiným

Průřezová témata – OSV (sebepoznání a sebepojetí, kreativita, kooperace a kompetice,
rozvoj schopností poznávání, hodnoty, postoje, komunikace)
- EV (vztah člověka k prostředí)
Mezipředmětové vztahy – Prv –místo, kde žijeme, příroda a její proměny
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
4. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření, porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)
- užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku:
v plošném vyjádření linie a barevné plochy,
v objemovém vyjádření modelování a
skulpturální postup, v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu
i jako nezávislý model
- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro jeho
nejbližší sociální vztahy
- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu
zrakového vnímání dalšími smysly, uplatňuje
je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
- porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako
ke zdroji inspirace
- nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral
či upravil
- osobitost svého vnímání uplatňuje
v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření
nových i neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje prostředky
(včetně prostředků a postupů současného
výtvarného umění)

- prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie,
tvary, objemy, světelné a barevné kvality
textury – jejich jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměny v ploše, objemu a
prostoru, typy vizuálně obrazných vyjádření
jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky,
objekty, ilustrace textů, volná malba,
skulptura, plastika, animovaný film, comics,
fotografie, elektronický obraz, reklama
- uspořádání objektů do celků - uspořádání
na základě jejich výraznosti, velikosti a
vzájemného postavení ve statickém a
dynamickém vyjádření
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
nálad, fantazie, představ a osobních
zkušeností, manipulace s objekty, pohyb těla
a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby
a kresby
- reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly – vizuálně
obrazná vyjádření podnětů hmatových,
sluchových, pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření vizuálních
podnětů prostředky vnímatelnými ostatními
smysly, smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření - umělecká výtvarná tvorba,
fotografie, film, tiskoviny, televize,
elektronická média, reklama
- osobní postoj v komunikaci - jeho utváření
a zdůvodňování, odlišné interpretace
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně
vytvořených a přejatých v rámci skupin, v
nichž se dítě pohybuje, jejich porovnávání
s vlastní interpretací
- komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření - v komunikaci se spolužáky,
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v
nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu), vysvětlování výsledků tvorby podle
vlastních schopností a zaměření
- proměny komunikačního obsahu záměry
tvorby a proměny obsahu vlastních
vizuálně obrazných vyjádření i děl
výtvarného umění
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- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením –
hledisko jejich vnímání (vizuální, statické,
dynamické), hledisko jejich motivace
(fantazijní), založené na smyslovém vnímání

Průřezová témata – OSV (sebepoznání a sebepojetí, kreativita, rozvoj schopností poznávání,
komunikace)
- VME (Evropa a svět nás zajímá)
- MeV (práce v realizačním týmu, kritické myšlení, vnímání mediálních
sdělení)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
5. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření, porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)
- užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku:
v plošném vyjádření linie a barevné plochy,
v objemovém vyjádření modelování a
skulpturální postup, v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu
i jako nezávislý model
- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro jeho
nejbližší sociální vztahy
- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu
zrakového vnímání dalšími smysly, uplatňuje
je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
- osobitost svého vnímání uplatňuje
v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření
nových i neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje prostředky
(včetně prostředků a postupů současného
výtvarného umění)
- porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako
ke zdroji inspirace

- prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie,
tvary, objemy, světelné a barevné kvality,
textury - jejich vztahy (podobnost, kontrast),
jejich kombinace a proměny v ploše a
prostoru, typy vizuálně obrazných vyjádření
– hračky, objekty, ilustrace textů, malba
- uspořádání objektů do celků , uspořádání na
základě jejich výraznosti, velikosti a
vzájemného postavení ve statickém a
dynamickém vyjádření
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
nálad, fantazie, představ a zkušeností –
manipulace s objekty, pohyb těla a jeho
umístění v prostoru, malba a kresba
- reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly – vizuálně
obrazná vyjádření podnětů hmatových,
sluchových a ostatními smysly – fotografie,
film, televize, tisk
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením –
hledisko jejich vnímání, hledisko jejich
motivace
- osobní postoj v komunikaci – jeho utváření
a zdůvodňování, odlišné interpretace
vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin,
v nichž se dítě pohybuje
- komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – v komunikaci se spolužáky a
v rámci skupin vysvětlování výsledků tvorby
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- nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral
či upravil
Průřezová témata – OSV (sebepoznání a sebepojetí, kreativita, rozvoj schopností poznávání,
komunikace, mezilidské vztahy)
- VME (Evropa a svět nás zajímá)
Poznámky - Ilustrátoři dětských knih
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Časová dotace:

1. ročník – 2 hodiny
2. ročník – 2 hodiny
3. ročník – 2 hodiny
4. ročník – 2 hodiny
5. ročník – 2 hodiny
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky,
činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém
životě.
Vyučovací předmět Tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a
zájmů, ale i k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost,
duševní a sociální pohodu. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v
základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu. Charakteristické
pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá
diferenciaci činností i hodnocení výkonu žáků.
V hodinách tělesné výchovy jsou používány základní didaktické formy - hromadné,
skupinové a individuální. Nejčastěji výuka tělesné výchovy probíhá v hodinách tělesné
výchovy organizované v tělocvičně nebo na školním hřišti. Dále se žáci účastní dopravní
výchovy na dopravním hřišti a plavecké výuky v krytém bazénu, během dne jsou zařazovány
tělovýchovné chvilky přímo ve třídách, jsou organizovány sportovní dny a soutěže, vycházky,
výlety spojené s turistikou a cvičení v přírodě.

KOMPETENCE K UČENÍ

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Poznáváme žákovi pohybové schopnosti a
jejich individuální rozvoj. Systematicky
sledujeme vývoj fyzické zdatnosti žáků. Žák
poznává pohybové schopnosti, pochopí
zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní a
sociální pohody. Vnímá radostné prožitky z
činností podpořených pohybem, poznává
zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty.
Žák si osvojuje účelné chování při rizikových
situacích i při událostech, poznává zdraví
jako důležitou životní hodnotu.

Vedeme žáky k hledání vhodných taktik v
individuálních i kolektivních sportech, k
přemýšlení o provedeném cviku, sportovním
prvku. Žák poznává člověka jako jedince
závislého v jednotlivých etapách života na
způsobu vlastního jednání, na úrovni
mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí.
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

Vedeme žáky k diskusi o taktice družstva, k
pořizování záznamů, materiálů ze
sportovních činností a jejich prezentace. Žák
vyslechne a přijmout pokyny vedoucího
družstva, umí vyslechnout kritiku.

Vedeme žáky k rozdělování a přijímání
úkolů v rámci sportovního družstva,
rozvíjíme spolupráci uvnitř kolektivu.
Podporujeme myšlenky olympijských her.
Žák dodržuje pravidla fair – play.
Spolupracuje ve sportovním týmu,
uvědomuje si důležitost úkolů, které v týmu
plní.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Podporujeme aktivní sportování,
motivujeme, objasňujeme potřebu
dodržování hygieny při tělesných aktivitách.
První pomoc při úrazech lehčího charakteru.
Seznamujeme se škodlivostí požívání drog,
alkoholu, kouření. Žák se zapojuje do
sportovních aktivit, do činností podporující
zdraví. Propojujeme činnosti a jednání
související se zdravím a zdravými
mezilidskými vztahy, se základními etickými
a morálními postoji.

Vysvětlujeme potřebu pohybových aktivit
pro člověka. Zpracováváme a prezentujeme
naměřené výsledky. Vyhledáváme možná
rizika při pohybových činnostech a hledáme
cesty k jejich minimalizaci.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
1. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině, usiluje o jejich zlepšení
- spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a

- znalost základních zdraví prospěšných
cvičení a vhodného prostředí pro
pohybovou činnost
- provádí jednoduchá rytmická a relaxační
cvičení
- činnosti napomáhající ke splnění
očekávaných
výstupů, vzdělávací obsah se prolíná všemi
výstupy,
- gymnastika - základy akrobacie
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bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
- reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
- uplatňuje správné držení těla
v různých polohách a pracovních činnostech,
zaujímá správné základní cvičební polohy

(průpravná cvičení pro kotoul vpřed),
přeskok (nácvik odrazu z můstku na nízkou
švédskou bednu)
- kladinka (chůze s dopomocí i bez
dopomoci, obměny chůze) - cvičení na
žebřinách, atletika: vytrvalostní běh 5 - 10
minut – rychlý běh 20-50
metrů, skok daleký z místa, hod míčkem
z místa
- pohybové hry různého zaměření
pomůckami i bez pomůcek
- sportovní hry
- základní hygiena po TV a při jiných
pohybových aktivitách
- znalost smluvených gest a signálů při
pohybových činnostech
- cvičení se sportovním náčiním (švihadla,
krátké tyče, míče, apod.), správné držení těla

Průřezová témata – OSV (seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, sebepoznání a
sebepojetí, kooperace a kompetice)
- MuV (lidské vztahy)
Mezipředmětové vztahy – Prv – vhodné oblékání, otužování, zdravá výživa, bezpečnost
chodce
Poznámky – chvilky během vyučování, pobyt na čerstvém vzduchu
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
2. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině, usiluje o jejich zlepšení
- spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
- reaguje na základní pokyny a povely
k osvojované činnosti a její organizaci
- uplatňuje správné způsoby držení těla
v různých polohách a pracovních činnostech,
zaujímá správné základní cvičební polohy
- zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

- příprava před pohybovou činností, znalost
základních zdraví prospěšných cvičení a
vhodného prostředí pro pohybovou činnost
- uklidnění po zátěži
- základy akrobacie - průpravná cvičení pro
kotoul vpřed, přeskok (nácvik odrazu z
můstku na nízkou švédskou bednu)
- lavička (chůze s dopomocí i bez dopomoci),
žebřiny, vytrvalostní běh (5 - 10 minut),
rychlý běh, skok daleký (spojení rozběhu a
odrazu), hod míčkem (z místa a z rozběhu),
vytrvalost chůze
- rytmicko - gymnastické cviky (chůze,
poskoky, cval, krok - přísun, krok poskočný)
- cvičení se švihadly, míčová průprava
(míčové hry, přihrávky, horní oblouk ,
obouruč)
- šplh na tyči
- štafetový běh
- pohybové hry různého zaměření s
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pomůckami i bez pomůcek
- pohybové hry netradiční (využití hraček,
netradičního náčiní, pohybová tvořivost),
sportovní hry (kopaná, vybíjená)
- základní hygiena při TV a při jiných
pohybových aktivitách
- znalost smluvených gest a signálů při
pohybových činnostech
- cvičení se sportovním náčiním (švihadla,
krátké tyče, míče apod.)
- správné držení těla
- zdravotní TV
- kompenzační a vyrovnávací, relaxační
cvičení
- kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem (vyjádření melodie a rytmu
pohybem)
Průřezová témata – OSV (seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, sebepoznání a
sebepojetí, kooperace a kompetice, mezilidské vztahy, hodnoty,
postoje)
- MuV (lidské vztahy)
Mezipředmětové vztahy – Prv – vhodné oblékání, otužování, zdravá výživa, volnočasové
aktivity, bezpečnost chodce (cyklisty), bezpečně na hřišti
Poznámky – chvilky během vyučování, pobyt na čerstvém vzduchu, relaxační a dechová
cvičení
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
3. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině, usiluje o jejich zlepšení
- spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
- uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
- reaguje na základní pokyny a povely
k osvojované činnosti a její organizaci
- uplatňuje správné způsoby držení těla
v různých polohách a pracovních činnostech,
zaujímá správné základní cvičební polohy
- zvládá jednoduchá speciální cvičení

- znalost základních zdraví prospěšných
cvičení a vhodného prostředí pro pohybovou
činnost
- činnosti napomáhající ke splnění
očekávaných výstupů, vzdělávací obsah se
prolíná všemi výstupy
- gymnastika – základy akrobacie
(průpravná cvičení pro kotoul vpřed, kotoul
vzad), přeskok (nácvik odrazu z můstku na
nízkou švédskou bednu), kladinka (chůze
s dopomoci i bez dopomoci, obměny chůze),
cvičení na žebřinách
- atletika - vytrvalostní běh 5 - 10 minut,
rychlý běh 20 - 50 metrů, skok daleký
(spojení rozběhu a odrazu), hod míčkem
z místa a z rozběhu
- pohybové hry různého zaměření s
pomůckami i bez pomůcek
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související s vlastním oslabením

- sportovní hry (kopaná, vybíjená)
- zákl. plavecký výcvik, plavecký
způsob (plavecká technika), dovednosti
záchranného a branného plavání,
prvky zdravotního plavání a plavecký sportů,
rozvoj plavecké vytrvalosti
- základní hygiena po TV a při jiných
pohybových aktivitách
- znalost smluvených gest a signálů při
pohybových činnostech
- cvičení se sportovním náčiním (švihadla,
krátké tyče, míče, apod.) správné držení těla zdravotní TV
- kompenzační, vyrovnávací a relaxační
cvičení

Průřezová témata – OSV (psychohygiena, sebepoznání kooperace a kompetice, mezilidské
vztahy)
- MuV (lidské vztahy)
Mezipředmětové vztahy – Prv – aktivity, bezpečnost chodce (cyklisty), bezpečně na hřišti,
při plavání, na dopravním hřišti, pravidla 1. pomoci
Poznámky – chvilky během vyučování, pobyt na čerstvém vzduchu, relaxační a dechová
cvičení, dopravní hřiště, plavecký výcvik
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
4. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
- zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojené pohybové dovednosti,
vytváří varianty osvojených pohybových her
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí,
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení pohybové činnosti
- jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla

- pohyb pro radost a zdraví
- rozcvičení a zahřátí těla před cvičením,
uklidnění po cvičení, protahování a
posilování jednotlivých svalových skupin
- pravidla pohybových her, varianty,
organizace v prostoru tělocvičny
- bezpečnost při pohybových aktivitách –
vhodně upravený cvičební prostor, bezpečné
nářadí a náčiní, hygiena při TV - vhodné
oblečení a obutí
- zásady 1. pomoci
- vědět, na co se zaměřit při hodnocení a
sebehodnocení, mít představu o správně
provedeném cviku
- čestné jednání a chování, vzor
v olympijských ideálech a symbolech,
hráčská čest
- smluvené povely a signály, užití jednotného
názvosloví
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her a soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje, respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
- užívá při pohybové činnosti základní
osvojené tělocvičné názvosloví, cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
- orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích
ve škole i v místě bydliště, samostatně
získává potřebné informace

- třídní olympiáda
- nabídka informací o pohybových aktivitách
a jejich využití
- zákl. plavecký výcvik, plavecký
způsob (plavecká technika), dovednosti
záchranného a branného plavání,
prvky zdravotního plavání a plavecký sportů,
rozvoj plavecké vytrvalosti

Průřezová témata – OSV (psychohygiena, sebepoznání kooperace a kompetice, mezilidské
vztahy, hodnoty, postoje, praktická etika, seberegulace a
sebeorganizace)
- MuV (lidské vztahy, princip sociálního smíru a solidarity)
- MeV (kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení)
- EV (vztah člověka k prostředí)
Poznámky – chvilky během vyučování, pobyt na čerstvém vzduchu, relaxační a dechová
cvičení, dopravní hřiště, plavecký výcvik
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
5. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
- zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojené pohybové dovednosti,
vytváří varianty osvojených pohybových her
- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí,
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny

- význam pohybu pro radost a zdraví
(pohybový režim žáků, délka a intenzita
pohybu )

- příprava organismu (rozcvičení a zahřátí
těla před cvičením, uklidnění po cvičení,
protahování a posilování jednotlivých
svalových skupin)
- pravidla pohybových her, varianty,
organizace v prostoru tělocvičny
- bezpečnost při pohybových aktivitách –
vhodně upravený cvičební prostor, bezpečné
nářadí a náčiní, hygiena při TV - vhodné
oblečení a obutí
- zásady 1. pomoci
- vědět, na co se zaměřit při hodnocení a
sebehodnocení, mít představu o správně
provedeném cviku
88

k vlastnímu provedení pohybové činnosti
- jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
reaguje, respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví
- užívá při pohybové činnosti základní
osvojené tělocvičné názvosloví, cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
- orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích
ve škole i v místě bydliště, samostatně
získává potřebné informace

- čestné jednání a chování (fair play), vzor
v olympijských ideálech a symbolech,
hráčská čest
- smluvené povely a signály, užití jednotného
názvosloví
- třídní olympiáda
- nabídka informací o pohybových aktivitách
a jejich využití
- měření a posuzování pohybových
dovedností (měření výkonů, základní
pohybové testy)

- změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

Průřezová témata – OSV (psychohygiena, seberegulace a sebeorganizace)
- MuV (lidské vztahy)
- MeV (kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení)
- EV (vztah člověka k prostředí)
Poznámky – chvilky během vyučování, pobyt na čerstvém vzduchu, relaxační a dechová
cvičení, dopravní hřiště
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
Časová dotace:

1. ročník – 1 hodina
2. ročník - 1 hodina
3. ročník - 1 hodina
4. ročník – 1 hodina
5. ročník – 1 hodina
Oblast Člověk a svět práce vede žáky 1.stupně k získávání základních 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 různých podobách. Člověk a
svět práce se na 1.stupni zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky, je důležitou
složkou nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě, společnosti.
Formy a metody práce se liší podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Používá se frontální
výuka s pomůckami a demonstračními ukázkami, vlastní praktická práce pod vedením učitele.
Žáci pak pracují samostatně nebo ve skupině, pořádají prezentace praktických výrobků.
Výuka probíhá ve třídě i mimo školu.
Člověk a svět práce je rozdělen do tematických okruhů :
1. okruh - Práce s drobným materiálem
2. okruh - Konstrukční činnosti
3. okruh - Pěstitelské práce
4. okruh - Příprava pokrmů

KOMPETENCE K UČENÍ

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Nabízíme žákům různé způsoby, metody
učení, které jim umožní samostatně
organizovat a třídit vlastní učení. Vedeme
žáky k samostatnému pozorování a
porovnávání získaných výsledků. Vedeme
žáky k učení se základním pracovním
postupům. Žák zhodnotí svůj výkon,
organizuje čas, osvojí si základní pracovní
dovednosti, návyky.

Vedeme žáky k hledání vhodných řešení,
nevzdávat se předem, ke komunikaci.
Vedeme je k práci v týmu, umět najít metody
řešení problému. Žák respektuje názor
druhého, nachází metody řešení. Poučí se
z chyb, je vytrvalý a soustavně plní úkoly.
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

Zaujímáme postoj, umíme vyslechnout. Žák
chápe práci a pracovní činnost jako
příležitost k seberealizaci, obhájí svůj názor.

Vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve
dvojici, v menší pracovní skupině.
Předkládáme žákům možnosti stanovení
pravidel pro činnost skupiny a vedeme je
k jejich dodržování. Žák umí přijmout
kritiku, je zodpovědný za své zdraví,
schopný sebehodnocení.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Učíme mezilidským vztahům. Žák je
ohleduplný, odpovědný za své chování,
ochotný pomoci. Poznává okolní svět, má
správný postoj k hodnotám ve vztahu k práci
člověka.

Organizuje pracovní postup, dodržuje zásady
bezpečnosti. Zná materiály, nástroje, vhodné
postupy pro danou činnost. Žák tvořiví a
nachází vlastní nápady při pracovní činnosti.
Vynakládá úsilí na dosažení kvalitního
výsledku. Dodržuje zásady bezpečnosti,
hygienická pravidla. Organizuje pracovní
postup.

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
1. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů
- pracuje podle slovního návodu a předlohy
- zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi
- připraví tabuli pro jednoduché stolování
- chová se vhodně při stolování
- pečuje o nenáročné rostliny

- práce s různými materiály, vlastnosti
materiálů, jejich využití v praxi
- jednoduché pracovní postupy
- organizace práce
- sestavování modelů
- montáž a demontáž
- příprava jednoduché tabule
- pravidla stolování, vhodné a nevhodné
chování při jídle
- ošetřování pokojových rostlin
- pěstování rostlin ze semen
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Průřezová témata – OSV (psychohygiena, kreativita, seberegulace a sebeorganizace,
komunikace, hodnoty, postoje, praktická etika)
- EV (vztah člověka k prostředí, základní podmínky života)
Mezipředmětové vztahy – M – slovní úlohy, početní operace do 20
- Prv – zdravá výživa, klíčivost semen
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
2. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů
- pracuje podle slovního návodu a předlohy
- zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi
- provádí pozorování přírody, zaznamenává

- práce s různými materiály, vlastnosti
materiálů (přírodniny, modelovací hmota,
papír, karton, textil), jejich využití v praxi
- jednoduché pracovní postupy
- organizace práce
- sestavování modelů
- montáž a demontáž

a zhodnotí výsledky pozorování

- práce s tabulkou (klíčení semen hrachu)

- pečuje o nenáročné rostliny
- připraví tabuli pro jednoduché stolování
- chová se vhodně při stolování

- ošetřování pokojových rostlin
- pěstování rostlin ze semen
- příprava jednoduché tabule
- pravidla stolování, vhodné a nevhodné
chování při jídle

Průřezová témata – OSV (psychohygiena, kreativita, seberegulace a sebeorganizace,
komunikace, hodnoty, postoje, mezilidské vztahy, praktická etika)
- EV (vztah člověka k prostředí, základní podmínky života)

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
3. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů
- pracuje podle slovního návodu a předlohy
- provádí pozorování přírody, zaznamenává a
zhodnotí výsledky pozorování
- pečuje o nenáročné rostliny

- práce s různými materiály, vlastnosti
materiálů (přírodniny, modelovací hmota,
papír, karton, textil), jejich využití v praxi
- jednoduché pracovní postupy
- organizace práce
- práce s tabulkou
- ošetřování pokojových rostlin
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- zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi
- připraví tabuli pro jednoduché stolování
- chová se vhodně při stolování

- péče o nenáročné rostliny
- sestavování modelů
- montáž a demontáž
- příprava jednoduché tabule
- pravidla stolování, vhodné a nevhodné
chování při jídle

Průřezová témata – OSV (kreativita, seberegulace a sebeorganizace, komunikace, hodnoty,
praktická etika)
- EV (vztah člověka k prostředí, základní podmínky života)
- MuV (lidské vztahy)

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
4. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu
- využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
- udržuje pořádek na pracovním místě
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
- poskytuje první pomoc při úrazu
- provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
- pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
- provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
- volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
- orientuje se v základním vybavení kuchyně
- připraví samostatně jednoduchý pokrm
- dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch,
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti

- práce s daným materiálem, vlastnosti
jednotlivých materiálů
- seznámení s lidovými tradicemi
- druhy pomůcek, nástrojů, náčiní ke
zpracování různých materiálů
- bezpečnost a uspořádání práce, pracovní
hygiena, první pomoc při zranění
- práce se stavebnicí, použití logiky
- využití návodu při postupech práce
- práce s rostlinami - pokusy, pozorování
- péče o rostliny
- využití nářadí při práci s rostlinami
- vybavení kuchyně, elektrické spotřebiče,
kuchyňské načiní
- příprava jednoduchých pokrmů dle
možností
- zásady společenského chování, pravidla
stolování
- pracovní hygiena v prostorách kuchyně,
bezpečnost práce, první pomoc při úrazu
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práce
- poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Průřezová témata – OSV (kreativita, kooperace a kompetice, komunikace, hodnoty,
praktická etika)
- EV (vztah člověka k prostředí, základní podmínky života)
Mezipředmětové vztahy – Př – rozmanitost přírody, člověk a jeho zdraví
Poznámky – bezpečnost a zásady první pomoci

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
5. ročník

VÝSTUPY

UČIVO

- vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu
- využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
- udržuje pořádek na pracovním místě
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
- poskytuje první pomoc při úrazu
- provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
- pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
- provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
- volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
- orientuje se v základním vybavení kuchyně
- připraví samostatně jednoduchý pokrm
- dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch,
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti
práce
- poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

- práce s daným materiálem, vlastnosti
jednotlivých materiálů
- seznámení s lidovými tradicemi
- druhy pomůcek, nástrojů, náčiní ke
zpracování různých materiálů
- bezpečnost a uspořádání práce, pracovní
hygiena, první pomoc při zranění
- práce se stavebnicí, použití logiky
- využití návodu při postupech práce
- práce s rostlinami - pokusy, pozorování
- péče o rostliny
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- využití nářadí při práci s rostlinami
- vybavení kuchyně, elektrické spotřebiče
(zdroje el. energie, vedení el. energie, el.
proud), kuchyňské načiní
- příprava jednoduchých pokrmů dle
možností
- zásady společenského chování, pravidla
stolování
- pracovní hygiena v prostorách kuchyně,
bezpečnost práce, první pomoc při úrazu
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Průřezová témata – OSV (kreativita, kooperace a kompetice, komunikace, hodnoty,
praktická etika)
- EV (vztah člověka k prostředí, základní podmínky života)
Mezipředmětové vztahy – Př – rozmanitost přírody, člověk a jeho zdraví, člověk a technika
Poznámky – bezpečnost a zásady první pomoci, vyhledávání v encyklopediích, využití
interaktivní tabule a internetu
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VII. Nepovinné předměty
Vzdělávací oblast: Nepovinné předměty
Vyučovací předmět: Náboženství římskokatolické
1. - 5. ročník
Tento předmět není umístěn v RVP ZV. Vycházíme ze zákonné úpravy pro výuku
náboženství na státních školách. (zákon č. 561/2004 sb. § 15)
Charakteristika:
Náboženství se vyučuje jako nepovinný předmět.
Nepovinný předmět náboženství se vyučuje v jednotlivých ročnících:
Vyučující nepovinného předmětu náboženství musí být v pracovněprávním vztahu ke škole,
kde vyučuje a disponuje pověřením statutárního orgánu církve pro výuku náboženství,
přičemž splňuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle zákona
563/2004 Sb. §14.
Předmět se vyučuje v hodinové dotaci 1 hodina týdně a jako nepovinný předmět nečerpá
hodinovou dotaci z hodin stanovených RVP ZV.
Nepovinný předmět náboženství se v širším slova smyslu orientuje na obecně lidské jevy,
jako jsou důvěra, vděčnost, odpouštění, radost, štěstí, ochota pomoci nebo schopnost tušení
dimenzí, které člověka přesahují. V tomto pojetí kultivuje duchovní rozměr osobnosti, který
je vlastní každému člověku, a to v duchu římskokatolického náboženství. Doprovází dítě v
jeho otázkách po smyslu života vyjádřených v těchto existenciálních potřebách člověka: být
přijímán a milován, poznávat měřítka a motivaci správného jednání a orientovat podle nich
svůj život, moci se sdílet a mít životní perspektivu. Náboženství a víra postihují život ve
všech dimenzích, vychovávají tak v člověku schopnost vnímat svůj život jako prostor, v němž
se setkává také s Bohem.
Nepovinný předmět náboženství nabízí tyto možné aktivity, které cyklicky a spirálovitě
navazují na obsah předmětu ve všech vyučovacích skupinách:
- návštěvy místního kostela s odborným výkladem (období před Vánocemi a
Velikonocemi, vysvětlení chrámové symboliky)
- účast na tříkrálové sbírce

KOMPETENCE K UČENÍ

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Žák třídí informace a na základě jejich
propojení je efektivně využívá v procesu
učení a ve svém praktickém křesťanském
životě. Žák operuje ze základními termíny,
znaky a symboly a pomocí učitele je dokáže
vysvětlit a uvést do souvislostí. Samostatně
pozoruje a kriticky posuzuje výsledky svého
jednání, z nich pak vyvozuje závěry pro
využití v budoucnosti. Vyhledává a třídí
informace a na základě jejich pochopení,
propojení a systematizace je efektivně

Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve
škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém. Učí se kritickému myšlení, s
ohledem na věk a schopnosti činí rozhodnutí,
která je schopen obhájit a nést za ně
zodpovědnost. Vyhledá informace vhodné k
řešení problému, nenechá se odradit
případným nezdarem a vytrvale hledá
konečné řešení.
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využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech
a praktickém životě. Samostatně pozoruje a
experimentuje získané výsledky porovnává
kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry
pro využití v budoucnosti.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

Žák vyjadřuje své myšlenky a názory,
poslouchá „promluvám“ druhých lidí, rozumí
jim, vhodně na ně reaguje. Rozlišuje různé
typy textů a záznamů, obrazových materiálů,
běžně užívaných gest, znaků a jiných
informačních a komunikačních prostředků.
Využívá informační a komunikační
prostředky a technologie. Využívá informační

Žák vytváří si pozitivní představu o sobě
samém, která podporuje jeho sebedůvěru a
samostatný rozvoj. Přispívá k diskusi v malé
skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu
efektivně spolupracovat s druhými při řešení
daného úkolu a čerpá poučení z toho, co si
druzí lidé myslí a říkají a dělají. Na základě
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými
lidmi dokáže v případě potřeby poskytnout
pomoc nebo o ni požádat.

a komunikační prostředky a technologie pro
kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
světem.

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

Žák si váží vnitřních hodnot člověka, je
schopen se vcítit do situace ostatních lidí,
odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje
si povinnost postavit se proti fyzickému i
psychickém násilí. Je si vědom svých práv a
povinností ve škole i mimo školu a chová se
zodpovědně v krizových situacích i v
situacích ohrožujících života zdrví člověka.
Chápe základní principy na nichž spočívají
zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo
školu.

Žák ve vyučovacích hodinách používá
bezpečně a účinně materiály, nástroje a
pomůcky, dodržuje vymezená pravidla, plní
povinnosti a závazky. Adaptuje se na
změněné nebo nové pracovní podmínky,
využívá znalosti a zkušenosti získané v
jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na
budoucnost.
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Ročníkové výstupy pro 1. ročník:
Žák na konci roku:
1. oceňuje principy křesťanského jednání v duchu solidarity a lásky a to i v jeho širších
sociálních kontextech a je připraven je podle svých sil uskutečňovat ve svém životě
2. je otevřený vůči křesťanskému postoji: jsem Bohem milován skrze Ježíše Krista
3. objevil hodnotu daru, rozezná atmosféru slavení od běžného setkání
4. zná a rozumí základní biblické události vztahující se k Vánocům a některé události a
příběhy z Ježíšova života
5. projevuje schopnost následovat Ježíše - uvědomuje si co je to být křesťanem
6. popíše základní symboly postu a Velikonoc a uvědomuje si jejich hodnotu v křesťanství
7. objevil a poznal hlavní biblické postavy a chápe je jako vzory jednání pro svůj život
8. zná základní pojmy víry, uvědomuje si, že patří do společenství církve, kde se učí prožívat
Boží lásku s lidmi
9. chápe skutečnost modlitby a umí ji použít ve svém životě
Ročníkové výstupy pro 2. ročník:
Žák na konci roku:
1. je si vědom působení Boha v dějinách spásy a přijal pozvání ke spolupráci a ke
společnému životu s druhými a na základě zkušenosti rozpoznávání, že Bůh a já patříme k
sobě
2. na základě prožívání liturgických slavností, náboženských symbolů a biblických příběhů
pochopil, jak lidé žijí ve vztahu s Bohem
3. orientuje se v biblické zprávě o stvoření a v základech dějin spásy, které se dotýkají
samých základů lidského i křesťanského života
4. umí prožívat období adventu jako čas očekávání a popíše křesťanské poselství Vánoc
5. disponuje základními znalostmi o Ježíšově působení a uskutečňuje první kroky v
následování Ježíše ve svém životě
6. objevil vnitřní rozměr vnitřního světa své osobnosti a projevil zájem o cvičení základních
prvků rozvoje vnitřního duchovního světa: ztišení, vnitřní soustředění a vnímání významu
událostí zažitých ve světě kolem
7. má vhled do základních druhů křesťanských modliteb a využívá je k rozhovoru s Bohem,
na základě vnějšího podnětu je schopen vyjádřit svůj postoj k modlitbě
Ročníkové výstupy pro 3. ročník:
Žák na konci roku:
1. spolupracuje s knězem v místě bydliště a objevuje společný život s místní křesťanskou obcí
a svými vrstevníky
2. poznává a praktikuje základní pravidla pro komunikaci s Bohem a pro vzájemné soužití
mezi lidmi a dokáže rozlišit lidský rozměr člověka a duchovní rozměr člověka
3. chápe, že svátost smíření a svátost eucharistie je dar pro člověka, a proto využívá její
význam pro osobní život
4. je pozorný vůči morálním konfliktům v rozsahu svých dětských zkušeností a konfrontuje se
v nich s Desaterem
5. chápe Desatero jako pravidla, která pomáhají ke šťastnému životu
6. rozumí svátosti eucharistie jako setkání s Kristem a zaujímá osobní postoj ke Kristově
přítomnosti v eucharistii
7. umí se připravit na přijetí svátosti smíšení, a přijímá její účinky
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Ročníkové výstupy pro 4. ročník:
Žák na konci roku:
1. objevuje své místo ve farnosti a v konkrétní práci pro druhé
2. hlouběji dokáže prožívat přijímané svátosti a aplikuje je do konkrétních situací svého
života
3. rozumí základnímu křesťanskému postoji víry, naděje a lásky, oceňuje jej a je připraven
vnitřně se na něm angažovat
4. disponuje základními vědomostmi o biblické zvěsti a o křesťanském učení
5. je pozorný vůči rozvoji vlastního svědomí a je připraven sám se na tomto procesu podílet
6. rozumí základním druhům modlitby a základnímu chování spojenému s modlitbou
7. vnímá, že skrze život ve společenství se přibližuje Bohu
Ročníkové výstupy pro 5. ročník:
Žák na konci roku:
1. je schopen odpovědět na životní výzvy – podle příkladu Ježíše a životem ve společenství
církve spoluvytvářející tento svět
2. je otevřený pro spolupráci v místnímu regionu, který ho obklopuje v jeho celistvosti; nejen
jako objektu vědeckého přístupu, ale i z pohledu dějin spásy
3. je schopen si klást otázky, řešení hledá nejen v plnosti možností seberealizace, ale
uvědomuje svoji ohraničenost a své vlastní rozpory
4. nachází řešení a odpovídá na výzvy svého života skrze základní existenciální zkušenost
s otevřeností pro jejich náboženskou hloubku
5. chápe základní historické souvislosti vzniku a rozvoje křesťanských slavností a svátků,
národních světců a je otevřený k přijetí příkladu jejich života
6. chápe základní rozdíly v učení různých křesťanských církví, získává toleranci k lidem
majícím jiné náboženské smýšlení
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VIII. Hodnocení žáků
Pravidla pro hodnocení a sebehodnocení žáka
1) Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, při které získává informace
o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v
čem se zlepšil a v čem chybuje. V rámci hodnocení je třeba dát žáku návod, jakým
způsobem přetrvávající nedostatky odstranit. Je velmi důležité, sledovat jeho
individuální pokroky, nejen srovnávat jeho výkon s ostatními spolužáky. Při
hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel vůči žákovi
přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Informuje ho o správnosti postupu a
výsledku (správně, nesprávně atd.) nikoliv o jeho kvalitách (šikovný, líný atd.).
Před každým hodnocením musí být žák seznámen s cíli vzdělávání a kritérii
hodnocení. Žák má právo vědět v čem a proč bude vzděláván, kdy a podle jakých
pravidel bude hodnocen. Během výchovně vzdělávacího procesu vedeme žáka k
umění sebehodnocení, což je v současné době považováno za jednu z významných
kompetencí. Žák je tedy přibrán k diskusi o známce, aby se dál posilovala dovednost
sebehodnocení, i když konečné rozhodnutí je na učiteli. Pro přípravu na souhrnnější
písemné práce je vhodné využívat kooperativní vyučování.
2) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a sebehodnocení žáků
a) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel vůči žáku ¨
přiměřenou náročnost a pedagogický takt.
b) Při celkové klasifikaci přihlíží vyučující k věku žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech z důvodu určité indispozice.
c) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou
klasifikaci. Vyučující však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje
žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.
3) Kritéria hodnocení a sebehodnocení žáků
a) Sledovaná kritéria
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky při řešení teoretických i praktických úkolů,
aplikovat je v širších souvislostech
- samostatnost, tvořivost
- přesnost, ucelenost a trvalost osvojení nejzákladnějších poznatků při aplikaci
intelektuální a motorické činnosti
- aktivita v přístupu k plnění školních povinnosti, zájem o ně
- přesnost, výstižnost a odborná správnost ústního i písemného projevu
- kvalita výsledků činností, včetně domácích úkolů a domácí přípravy
- osvojení účinných metod samostatného studia
b) Stupně hodnocení výsledků vzdělávání
Stupeň 1 (výborný): Žák samostatně a tvořivě uplatňuje a interpretuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení úkolů (zejména praktických). Jeho ústní i písemný
projev je samostatný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze
s nepodstatnými nedostatky. Žák je aktivní a projevuje zájem o daná témata.
V předmětech s převahou výchovného zaměření je žák velmi aktivní, projevuje
zájem o daný předmět. Pracuje tvořivě a velmi úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady.
Stupeň 2 (chvalitebný): Žák samostatně a tvořivě, ale s menším podnětem vyučujícího,
uplatňuje a interpretuje získané poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Ústní a písemný
projev má menší nepřesnosti ve správnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti je
bez podstatných nedostatků. Žák je aktivní, jeho aktivita však nemá trvalý charakter. V
předmětech s převahou výchovného zaměření je žák aktivní a samostatný, projevuje zájem
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o daný předmět. Pracuje tvořivě a úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady.
Stupeň 3 (dobrý): Žák při uplatňování a interpretaci osvojených poznatků a dovedností je
částečně veden vyučujícím, ale dokáže sám dojít k cíli. V ústním i písemném projevu se
objevují nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, ale celkový výsledek je stále ještě
v souladu s očekávanými výstupy. V předmětech s převahou výchovného zaměření je žák
méně aktivní a samostatný, má malý zájem rozvíjet své schopnosti.
Stupeň 4 (dostatečný): Žák dokáže jen s obtížemi a se značnou pomocí vyučujícího
uplatňovat a interpretovat osvojené poznatky a dovednosti v praxi. V logice myšlení
se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Závažné nedostatky a chyby dokáže
v určité míře s pomocí opravit, ale často nepřesně. V předmětech s převahou výchovného
zaměření žák neprojevuje téměř žádnou snahu, není aktivní, nerozvíjí dovednosti a to ani s
pomocí vyučujícího.
Stupeň 5 (nedostatečný): Žák není schopen ani kusé poznatky a dovednosti uplatnit
a interpretovat při řešení teoretických a praktických úkolů, je nesamostatný, v ústním a
písemném projevu má podstatné nedostatky, nevyjadřuje se srozumitelně, nejeví zájem o
zlepšení. V předmětech s převahou výchovného zaměření je pasivní, bez zájmu, není
schopen ani minimální dovednosti aplikovat.
4) Metody, formy a prostředky k získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
a) soustavné, diagnostické pozorování žáka
b) soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
c) různé druhy zkoušek (písemné, ústní, pohybové),
d) kontrolní písemné práce
e) konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s pracovníky školského
poradenského zařízení a zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími psychickými a
zdravotními potížemi a poruchami
f) rozhovory se žáky a zákonnými zástupci žáků.
5) Pravidla pro sebehodnocení žáků:
a) pravidelné zařazování do procesu vzdělávání způsobem přiměřeným věku žáků
b) hodnocení žákova výkonu nelze provádět jen klasifikací, musí být doprovázeno
rozborem chyb žáka
c) při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
- co se mu daří
- co mu nejde, jaké má rezervy
- jak bude pokračovat dál
d) vedení žáka k tomu, aby komentoval svoje výkony a výsledky
e) sebehodnocení žáků nenahrazuje klasické hodnocení pedagogem, ale pouze doplňuje a
rozšiřuje evaluační procesy a více aktivizuje žáka
6) Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé.
7) Celkový prospěch žáka se na vysvědčení vyznačuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním
b) prospěl(a)
c) neprospěl(a)
d) nehodnocen(a)
8) Žák je hodnocen stupněm
a)"prospěl s vyznamenáním", není-li v žádném povinném předmětu stanoveném školním
vzdělávacím programem hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než
"chvalitebný", průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi
dobré
b)"prospěl", není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci
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stupněm "nedostatečný" nebo odpovídajícím slovním hodnocením
c)"neprospěl", je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm
"nedostatečný" nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na
konci druhého pololetí
d) „nehodnocen“, není-li možné žáka hodnotit z některých povinných předmětů na konci
prvního pololetí.
9) Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:
a) pracoval(a) úspěšně
b) pracoval(a)
10) U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru
postižení.
11) Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl
uvolněn. Do vyššího ročníku postupuje i žák prvního stupně základní školy, který již v
rámci prvního stupně opakoval ročník a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
12) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka za první pololetí bylo provedeno nejpozději
do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
13) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší
vyšší ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních
důvodů hodnocen ani v náhradním termínu, opakuje ročník.
14) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení v jednotlivých
předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může nejpozději do 3 pracovních dnů
od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení, je-li
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zákonný zástupce žáka požádat o
komisionální přezkoušení krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad oprávněnost žádosti
posoudí a neprodleně zástupci žáka sdělí, zda bude žák přezkoušen.
15) Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím ředitel,
jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, kterým je zpravidla
ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného
předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň
určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.
16) Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do 14 dnů, není-li možné žáka pro jeho
nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, může ředitel školy nebo krajský úřad stanovit
nový termín k přezkoušení pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů. Výsledek
přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem žákovi a
zástupci žáka, další přezkoušení žáka je nepřípustné.
Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií
1) O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy a
po projednání v pedagogické radě.
2) Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
3) Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
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vzdělávání.
4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka.
5) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle
žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení
dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet
případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
6) Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení
Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný - ovládá bezpečně
2 – chvalitebný - ovládá
3 – dobrý - v podstatě ovládá
4 – dostatečný - ovládá se značnými mezerami
5 – nedostatečný - neovládá
Myšlení
1 – výborný - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
2 – chvalitebný - uvažuje celkem samostatně
3 – dobrý - menší samostatnost v myšlení
4 – dostatečný - nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
5 – nedostatečný - odpovídá nesprávně i na návodné otázky
Vyjadřování
1 – výborný - výstižné a poměrně přesné
2 – chvalitebný - celkem výstižné
3 – dobrý - myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – dostatečný - myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 – nedostatečný - nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí
1 – výborný - užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně,
přesně a s jistotou
2 – chvalitebný - dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen
menších chyb
3 – dobrý - řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje
chyby
4 – dostatečný - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 – nedostatečný - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
Aktivita, zájem o učení
1 – výborný - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný - učí se svědomitě
3 – dobrý - k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
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5 – nedostatečný - pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Chování
1 – velmi dobré - Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy.
Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému
působení a snaží se své chyby napravit.
2 – uspokojivé - Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního
řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo
vnitřnímu řádu školy nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se
přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací
činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
3 – neuspokojivé - Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.
Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi
vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy
dopouští dalších přestupků.
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