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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Název školního vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) 

Motivační název: 

Učíme se pro sebe 
I když toho hodně víme, ještě to neznamená, že toho hodně umíme. 

1.2 Předkladatel: 

a) Název organizace: Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola 

Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

b) Adresa organizace: Trojanovice 362, 744 01 Frenštát p. R. 

c) Jméno ředitele školy: Mgr. Jitka Pajlíková 

d) Jméno koordinátora: Mgr. Jitka Pajlíková 

e) Kontakty: telefon: 556 835 631, 774 960 400 

  e-mail: reditel@zstrojanovice.cz 

  webové stránky: www.zstrojanovice.cz 

f) IČO: 750 27 704  RED IZO: 600 138 097 IZO: 102 232 733 

1.3 Zřizovatel: 

a) Název zřizovatele: Obec Trojanovice 

 

b) Adresa zřizovatele: Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p. R. 

 

c) Kontakty: telefon – 556 835 021, 556 835 022 

e-mail – obecni.urad@trojanovice.cz 

webové stránky – www.trojanovice.cz 

  

mailto:reditel@zstrojanovice.cz
http://www.zs.trojanovice.cz/
mailto:obecni.urad@trojanovice.cz
http://www.trojanovice.cz/
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1.4 Platnost dokumentu: od 1. září 2022 

ŠVP ZV byl projednán školskou radou dne 29. 8. 2022. 

 

ŠVP ZV byl projednán pedagogickou radou dne 21. 6. 2022. 

 

Verze 5: školní rok 2022/2023 

Účinnost dokumentu: od 1.9. 2022 

Číslo jednací: JZŠ 433/2022 

Spisový znak: A 10 

Skartační znak: 1 - 5 

Aktualizace dokumentu od data   1.9. 2022 
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 Úplnost a velikost školy 

Škola je příspěvkovou organizací, která je organizována jako neúplná základní škola s pěti 

samostatnými ročníky prvního stupně. Kapacita školy je od 1. září 2022 175 žáků a poskytuje primárně 

vzdělání žákům s trvalým bydlištěm v Trojanovicích. V případě volné kapacity školy je možné 

vzdělávat žáky z okolních obcí (např. Frenštát pod Radhoštěm, Kunčice pod Ondřejníkem).  Žáci 

pokračují v základním vzdělávání ve školách ve Frenštátě pod Radhoštěm. Od 1. 9. 2022 se zvyšuje 

také kapacita školní družiny ze 75 na 90 účastníků. Počet oddělení školní družiny (3) je beze změn. 

Součástí školy je školní jídelna v budově mateřské školy Trojanovice č. p. 345 (dvě třídy), dále 

mateřská škola Trojanovice č. p. 343 (jedna třída) a mateřská škola Trojanovice 362 (jedna třída). 

Budova základní školy se nachází v centru obce v blízkosti autobusové zastávky a je dobře dostupná 

pro děti dojíždějící do Frenštátu pod Radhoštěm. 

2.2 Vybavení školy 

a) prostorové 

 

K původní budově školy z roku 1928 byly v průběhu let v návaznosti na potřeby prováděny přístavby. 

Jednopatrová budova poskytuje odpovídající prostorové podmínky, které neomezují volbu 

vzdělávacích aktivit. V přízemí jsou situovány šatny (každý žák má vlastní šatnovou skříňku), nachází 

se zde také jídelna-výdejna pro zaměstnance a žáky školy, sborovna a ředitelna. Tři učebny v přízemí 

slouží jako kmenové třídy, které jsou po vyučování využívány pro činnost tří oddělení školní družiny. 

V prvním poschodí jsou další čtyři učebny, žákovská knihovna, kancelář zástupce ředitelky, kabinet 

didaktických pomůcek a kancelář hospodářky školy. V přístavbě nad tělocvičnou jsou umístěny dvě 

kmenové učebny. V suterénu je nově vybudovaná učebna s 24 počítači. K výuce tělesné výchovy 

využíváme prostornou tělocvičnu a hřiště, které je součástí areálu školy. Škola disponuje optimálním 

sociálním zařízením.  

b) materiální  

Výuka má oporu v materiálním vybavení. Třídy jsou vybaveny funkčními lavicemi a nábytkem,     žáci 

zde mají prostor pro relaxaci i pro ukládání pomůcek k výuce. Dvě učebny jsou vybaveny 

interaktivními tabulemi, všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem, promítacím plátnem a 

počítačem. V celé škole je zajištěno připojení k internetu. Škola je průběžně vybavována novými 

učebními pomůckami a didaktickou technikou. 

c) hygienické 

 

Prostředí učeben a ostatních prostorů školy je upravené a odpovídá platným hygienickým normám 

(teplo, odpovídající světlo, čistota, větrání, velikost žákovského nábytku). Hygienické vybavení 

odpovídá potřebám žáků i zaměstnanců školy. Režim vyučování respektuje hygienu učení a věk 

žáků. Činnosti žáků se vhodně střídají tak, aby žáci nebyli příliš unaveni stereotypností jedné činnosti. 

Ochrana žáků před úrazy je součástí vnitřních předpisů a zajištěna pedagogickým dohledem.
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Odpočinkové a relaxační aktivity realizuje školní družina v kmenových učebnách, tělocvičně a za 

příznivých povětrnostních podmínkách lze využívat venkovní areál školy. 

d) psychosociální 

 

Jedna z podmínek výchovy ke zdraví je pozitivní klima školy, které svým působením cíleně vytváříme. 

Pohodové prostředí podporujeme otevřeným partnerstvím jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli 

a vedením školy. Vytváříme podmínky pro spoluúčast žáků na životě školy a dbáme na včasnou 

informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni. Rozsah informací přizpůsobujeme věku žáků. 

Chráníme žáky před patologickými jevy. 

e) organizační 

 

Do přípravy školního vzdělávacího programu (ŠVP) se zapojili všichni učitelé, stejně jako se 

v současné době podílí na jeho aktualizaci. Jsou zpracována základní pravidla života školy a vnější 

informační systém směrem k rodičům. Organizace výuky respektuje věkové potřeby žáků. Nízké stavy 

žáků ve třídách umožňují individuální přístup, výukové formy navazují na věkové možnosti. Pohybový 

a stravovací režim je zajištěn. Škola      není bezbariérová, je zabráněno nekontrolovanému vstupu cizích 

osob v průběhu vyučování. 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

Ve škole pracuje 14 pedagogických pracovníků, z toho 9 zastává pozici třídního učitele, 1 ředitelky, 1 

zástupce ředitelky a 3 vychovatelky. Výuka na prvním stupni je ve sto procentech zajištěna učiteli s 

požadovanou kvalifikací, kterou mají i vychovatelky školní družiny. Ředitelka má požadovanou 

kvalifikaci pro výuku na 1. stupni, absolvovala studium pro výkon funkce. Odbornost učitelského 

sboru je možno hodnotit jako velmi dobrou. Všechny vyučující si plánovaně, v rámci DVPP, rozšiřují 

profesní dovednosti. Aktuálně je požadováno zaměření na digitální kompetence a sociálně osobnostní 

rozvoj.  

Poradenské služby ve škole zajišťuje Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) ve složení výchovný 

poradce (současně i speciální pedagog) a metodik primární prevence. ŠPP poskytuje poradenské 

a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří 

zejména zkvalitnění poradenských služeb ve škole, iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního 

klimatu školy, posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární 

prevence, zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, posílení průběžné 

a dlouhodobé péče o nadané žáky, prohloubení spolupráce s poradenskými zařízeními. 

2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce 

a) dlouhodobé projekty 

 

Škola je zapojena v projektu Ovoce a zelenina do škol spolufinancovaném Evropskou unií, který 

podporuje Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a MŠMT ČR od školního roku 

2009/2010. Hlavním cílem projektu je přispívat k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a 

vytvářet správné stravovací návyky ve výživě dětí. Od školního roku 2017/2018 se stal součástí 

školního projektu Ovoce a zelenina do škol také projekt Mléko do škol, jehož záměrem je snížení 

deficitu vápníku u dětské populace. 
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b) střednědobé projekty 

Škola se v roce 2014 zapojila do projektu EU peníze školám (podpora MŠMT, ESF v ČR, OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z tohoto projektu byla modernizována PC učebna, pedagogové 

byli proškoleni v oblasti PC, jazyků a čtenářské gramotnosti.  

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání se škola zapojila do projektu Šablony II v období 2019 - 

2021 (podporováno Evropskou unií a MŠMT). Šablony byly realizovány v MŠ ZŠ a ŠD v oblastech 

Vzdělávání pedagogických pracovníků – ICT, osobnostně sociální rozvoj; Využití ICT ve vzdělávání 

včetně pořízení mobilních počítačů pro žáky, projektové dny ve škole a mimo školu, Kluby pro žáky 

ZŠ a ŠD (klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub), Komunitní osvětová setkání, 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. 

 

Do mezinárodní spolupráce naše škola zapojena není. 
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2.5 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty 

2.5.1 Školská rada 

 

Při škole byla ustavena v roce 2006 šestičlenná školská rada, na jednání rady je zvána ředitelka, 

případně další pracovníci školy. 

2.5.2 Spolek klubu rodičů a přátel školy  

 

Při škole dlouhodobě pracuje Spolek klubu rodičů a přátel školy (dále SKRPŠ). Členy spolku jsou 

zákonní zástupci žáků naší školy. Organizace se zaměřuje na podporu mimo vyučovacích aktivit např. 

zájmové činnosti žáků, soutěží žáků a dalších. Podporuje dobré jméno školy prezentací na veřejnosti 

např. organizováním tradičního společenského večera. Přispívá ke zdárnému průběhu Mikulášské 

nadílky, Dne dětí a na náklady spojené na dopravu v rámci mimoškolních sportovních, kulturních či 

vědomostních soutěžích. Zasedání výboru se pravidelně zúčastňuje ředitel školy, čímž je vytvořena 

bezprostřední vazba mezi školou a tímto spolkem. 

Zákonným zástupcům je umožněn kontakt s pedagogy prostřednictvím třídních schůzek, základní 

komunikační platformou je školní informační systém Škola On Line. Osobní konzultace jsou 

umožněny po vzájemné dohodě.  

2.5.3 Školská poradenská zařízení 

 

Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, která jsou pro zákonné zástupce nejlépe 

dostupná a nabízejí potřebné poradenské služby. Nejčastěji je to pedagogicko-psychologická poradna 

v Novém Jičíně a Speciálně pedagogické centrum Kpt. Vajdy v Ostravě. 

3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 

Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

školy. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. 

Jejich prostřednictvím zajistit základ všeobecného vzdělání orientovaného na situace blízké životu 

a na praktické jednání. 

3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického 

sboru, ze vzdělávacích tradic školy. Škola podporuje Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030 

zejména v těchto oblastech:  

• Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a 

osobní život 

• Proměna obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání 

• Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

• Podpora pedagogických pracovníků 

• Maximální rozvoj potenciálu dětí a žáků – podporovat vzdělávací pohodu či naplněnost potřeba 

v oblasti kognitivní, emocionální, sociální, fyzické a duchovní 

 

3.1.1 Zájmová činnost žáků 
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ŠVP klade kromě jiného důraz na zájmovou činnost žáků, která vhodně doplňuje výchovnou 

a vzdělávací práci školy. Škola podporuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a s Centrem volného 

času Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm činnost zájmových útvarů v oblasti Člověk a příroda 

(Vlastivědný kroužek), Umění a kultura (Sboreček), Člověk a zdraví (pohybové aktivity – basketbal, 

pohybové kroužky, miniházená) a Člověk a svět práce (dílny tvoření).  

 

3.1.2 Výuka informatiky 

 

Výuka informatiky je od 1.9.2022 realizována dvěma hodinami, a to jednou ve čtvrtém a jednou 

v pátém ročníku. K tomuto účelu je škola dostatečně vybavena výpočetní technikou. Počítačová 

učebna, která byla vybudována v suterénu školy v roce 2019, je vybavena 24 počítači pro žáky 

v počítačové učebně, dvě kmenové učebny disponují interaktivními tabulemi, deseti přenosnými 

notebooky, počítačem pro pedagoga, dataprojektorem a promítacím plátnem.  

Vzdělávací oblast Informatika se nově zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na 

porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při 

kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Tato oblast je provázána ze všemi oblastmi 

výuky. 

3.1.3 Výuka cizích jazyků 

Žáci se začínají učit anglický jazyk jako povinný předmět již od prvního ročníku, čímž plynule 

navazujeme na zájmovou výuku anglického jazyka v místní mateřské škole.  

3.1.4 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány prostřednictvím společně realizovaných 

a upřednostňovaných postupů, metod a forem práce, případně aktivit, příležitostí či pravidel. Tyto 

strategie budou uplatňovány všemi pedagogy ve všech vyučovacích předmětech. Předkládáme 

všechny zásadní postupy, které povedou k utváření a naplňování klíčových kompetencí žáků.  Klíčové 

kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 

osobnostní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Cílem vzdělávání je vybavit každého žáka 

souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něj dosažitelná, a připravit jej tak na další 

vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 

Kompetence Jak ji 
naplňujeme? 

Kompetence 

k učení 

• Klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. 

• Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání a zpracování informací 

z různých        zdrojů. 

• Zadáváme žáků samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických   poznatků. 
• Vedeme žáky k sebekontrole a sebehodnocení. 
• Zadáváme žákům zajímavé a tvůrčí domácí úkoly. 

• Umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady 

a náměty. 

• Vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce a prezentaci 

výsledků své práce. 

• Podněcujeme žáky k účasti v různých soutěžích. 
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Kompetence 

k řešení 

problému 

• Zadáváme a vytváříme pro žáky problémové úlohy a situace, při nichž je 

nutné řešit praktické problémy. 
• Vedeme žáky k hledání různých variant řešení a k obhájení správnosti řešení. 

• Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více 

vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí 

lidské činnosti. 

• Umožňujeme žákům pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, 

provádět pokusy a vytvářet hypotézy. 
• Vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů, k vyslechnutí 

názoru druhých, k diskusi, k vyjádření vlastního postoje a k pomoci 
druhému. 

• Spolu s žáky řešíme situace, které vznikají při vyučování i mimo ně – 

konflikty mezi žáky, problémy s kázní, nedodržování pravidel komunikace 

s jinými lidmi. 

• Vedeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti – na plánování, 

přípravě, realizaci i hodnocení. 

• Realizujeme projekty, jejichž podstatou je řešení vzniklého aktuálního 

problému. 
• Učíme žáky asertivnímu chování. 
• Dáváme možnost žákům pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné 
• řešení. 

• Nabízíme řešení problémů s výchovným poradcem a metodikem 

prevence sociálně patologických jevů. 

Kompetence 

komunikativní 

• Učíme žáky vyjadřovat se ústně i písemně. 

• Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními 

dospělými ve škole i mimo školu. 
• Navozujeme ve třídě atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 

• Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor, 

a               naslouchat názor druhých. 

• Vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při problémovém 

vyučování, na třídnických hodinách (chvilkách). 
• Využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků. 

• V některých tématech výuky vyžadujeme zpracované závěrečné práce 

nejrůznějším způsobem: písemně, graficky, schématem apod., dle věku 

žáků. 
• Pro předškolní děti pořádáme ukázky vyučovacích hodin. 
• Podporujeme komunikaci se spádovými školami. 

• Pro komunikaci s veřejností pořádáme dny otevřených dveří a 

pravidelně informujeme o aktivitách v obecních novinách. 

• Jednání se zákonnými zástupci žáků vedeme tradičně formou třídních 

schůzek a konzultací. 
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Kompetence 

sociální a 

personální 

• Budujeme pozitivní školní a třídní klima. 

• Vytváříme společně pravidla vzájemného soužití a vyžadujeme od 

žáků            zodpovědnost za jejich plné dodržování. 

• Seznamujeme žáky i jejich zákonné zástupce se školním řádem, 

zdokonalujeme jej z hlediska práv i povinností žáků, rodičů, učitelů a 

ostatních pracovníků školy. 

• Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, 

povzbuzují, oceňují se (skupinová práce, kooperativní výuka apod.). 
• Učíme žáky základům týmové práce a přijímat rozličné role ve skupině. 

• Zařazujeme modelové ukázky pro navozování a řešení různých, 

nepříjemných situací, s nimiž se žáci setkávají (šikana, návykové látky, 

havárie, trestné činy apod.). 

• Zadáváme diferencované úkoly, aby žáci zažili úspěch, poznali a využili 

své individuální schopnosti. 

Kompetence 

občanská 

• Vyžadujeme od žáků již od prvního ročníku spolupodílení se na vytváření 

pravidel chování třídy. 
• Důsledně dbáme na dodržování dohodnutých pravidel. 
• Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, 

hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu. 

• Obsah třídnických hodin připravujeme podle aktuální situace ve třídě ve 

spolupráci se žáky, reagujeme na jejich potřeby a problémy. 
• Zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života. 

• Na modelových situacích demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí. 

• Škola v rámci možností pořádá sportovní soutěže a akce pro veřejnost, 

účastní se akcí obce. 

• Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity – zájmové kroužky, návštěvy 

kulturních akcí, exkurze aj. 
• Vedeme žáky k třídění odpadů a ochraně životního prostředí. 

• Vedeme žáky k toleranci a respektování druhých, pomoci slabším a starým 

občanům, úctě k životu. 

• Do života třídy zařazujeme aktivity reprezentující město (příspěvky do 

tisku, kulturní vystoupení aj.). 

• Seznamujeme žáky s významnými lidmi (na besedách, v literárních dílech). 
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Kompetence 

pracovní 

• Učíme žáky manipulovat s různými nástroji a materiály. 
• Umožňujeme žákům smysluplně využívat moderní informační technologie. 
• Zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností. 

• Vyžadujeme dokončování každé práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném 

čase s dodržováním zásad bezpečnosti a dohodnutých postupů. 

• Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce svých spolužáků 

a    návrhy na zlepšení. 
• Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě a opravě pomůcek do výuky 
• Výuku doplňujeme o praktické exkurze, důsledně třídíme odpady. 
• Pestrou nabídkou zájmových útvarů pomáháme žákům při profesní orientaci. 

• Vedeme žáky k odpovědnému a sebekritickému postoji při volbě 

budoucího povolání. 

• Organizujeme sběr starého papíru, lesních plodů, pomerančové a 

citrónové kůry, elektroodpadu. 

Kompetence 

digitální 

 

• Učíme žáky běžně ovládat používaná digitální zařízení, aplikace a služby. 
• Umožňujeme žákům využívat digitální zařízení při učení i při zapojení do 

života školy.  
• Podporujeme žáky v získávání, vyhledávání, kritickém posuzování, 

spravování a sdílení dat a informací.  
• Vedeme žáky k využívá digitálních technologií tak, aby si usnadnili práci, 

zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnili či zjednodušili své pracovní 
postupy a zkvalitnili výsledky své práce.  

• Seznamujeme žáky s novými technologiemi, jejich přínosy a reflektujeme 
rizika jejich využívání.  

• Vedeme žáky k odpovědnému přístupu tak, aby předcházeli situacím 
ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na 
jejich tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních. 

• Vytváříme prostor pro spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí.  

3.2 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci, kteří k naplnění jejich vzdělávacích možností 

nebo k uplatnění a užívání jejich práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí 

podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření podle § 16 

školského zákona. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročností člení 

do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola v souladu s platnou legislativou o 

pedagogických intervencích a případná realizace plánu pedagogické podpory je na vyhodnocení 

vyučujících v součinnosti se školním poradenským pracovištěm a zákonným zástupcem.  Podpůrná 

opatření druhého     až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. 

Individuální vzdělávací plán (IVP) škola zpracovává na základě doporučení školského 

poradenského zařízení. Zpracovává ho třídní učitel nebo učitel konkrétního předmětu ve spolupráci s 

výchovným poradcem. Výchovný poradce stanoví termín přípravy plánu pedagogické podpory a 

organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. V případě 

podpůrného opatření pro žáky s lehkým mentálním postižením od třetího stupně podpory, bude pro 

tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření stanovená v RVP ZV části C, v kapitole 5 Vzdělávací oblasti. Postup tvorby, 

realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku 
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upravován podle potřeb žáka. 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole využívána 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

a) v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky 

- využívání skupinové výuky 

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

b) v oblasti metod výuky: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků (individualizace, diferenciace výuky) 

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

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

    c) zařazení speciálně pedagogické péče 

- Pedagogové zjišťují vzdělávací potřeby žáků ve spolupráci se školským poradenským 

zařízením, které zajišťuje odbornou diagnostiku. Tito žáci jsou integrováni v rámci běžné 

třídy a žákům jsou vytvářeny podmínky pro úspěšné vzdělávání. 

3.3 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

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

uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

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

úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových 

schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské 

zařízení ve spolupráci se školou. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech pohybových, manuálních 

nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se ŠPZ zejména ke specifikům žákovy osobnosti a míru žákova 

nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek poskytne žák nebo zákonný 

zástupce ŠPZ. 

Podle závěrů ŠPZ se může vzdělávání mimořádně nadaného žáka uskutečňovat podle IVP, jehož 

zpracování provádí třídní učitel ve spolupráci s učiteli ostatních vyučovacích předmětů, ve kterých se 

projevuje mimořádné nadání žáka. Spolupracuje s výchovným poradcem a ŠPZ. IVP má písemnou 

podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel též se zákonnými zástupci mimořádně 

nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 

Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení ŠPZ   a je sestaven nejpozději 

do jednoho měsíce od obdržení doporučení. 

Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného 

hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období, než je školní rok a může 

být případně doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný 

informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.  
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Žáci nadaní a mimořádně nadaní potřebují péči a pomoc ze strany školy i rodiny. Identifikace 

mimořádného nadání je dlouhodobý proces. 

Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání 

vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, protože tito žáci 

mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí 

rozšiřovat základní učivo do hloubky hlavně v těch předmětech, ve kterých je nadání dítěte znatelné. 

Žáky mimořádně nadané vedeme k rovnému přístupu ke spolužákům méně nadaným, 

k ohleduplnosti, k toleranci a ochotě pomáhat slabším. 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně 

nadaných žáků: 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech 

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

nebo v jiné škole 

- občasné vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka 

- obohacování vzdělávacího obsahu 

- zadávání specifických úkolů, projektů 

- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol 

- nabídka zájmových aktivit 

3.4 Průřezová témata 

Průřezová témata reprezentují ve školním vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů 

současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení 

vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata 

samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do vyučovacích předmětů, popř. realizujeme jejich 

obsah formou projektové výuky, při které musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých 

vzdělávacích oborů. 

Osobnostní a sociální výchova je na 1. stupni běžnou součástí výuky ve všech vyučovacích 

předmětech, proto v tabulkách není průřezové téma vyplněno. 

Přehled průřezových témat: 

1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

2. Výchova demokratického občana (VDO) 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 

4. Multikulturní výchova (MuV) 

5. Environmentální výchova (EV) 

6. Mediální výchova (MeV) 

Osobnostní a sociální výchova – její specifikou je, že se učivem stává sám žák (se svými 

individuálními potřebami i zvláštnostmi), stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více 

či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní 

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

Výchova demokratického občana – má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. 

Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, 

demokratické 
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a pluralitní společnosti. Její získávání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním 

lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, 

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

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – je výchova budoucích evropských 

občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility 

v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování 

identity národní. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří 

humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu 

s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. 

Multikulturní výchova – umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich 

tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní 

kulturní identitu, tradice a hodnoty. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede 

k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. 

Environmentální výchova – vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka 

a životního prostředí  (z hlediska ekologického, ekonomického, vědeckotechnického, 

politického a občanského, časového i prostorového). Vede jedince k aktivní účasti na ochraně 

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

a hodnotovou orientaci žáků. Mediální výchova. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, 

mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života 

vůbec. Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje 

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

historii, struktuře fungování) a o získání dovedností k zapojení jednotlivce do mediální komunikace. 

Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost 

a vyhodnotit jejich komunikační záměr. 

Vysvětlivky zkratek k následujícím tabulkám: 

AJ – Anglický jazyk PRV – Prvouka 

ČJ – Český jazyk PŘ – Přírodověda 

VKZ – Výchova ke zdraví HV – Hudební výchova 

VV – Výtvarná výchova TV – Tělesná výchova 

PČ – Pracovní činnosti VL – Vlastivěda 

Formy zařazení průřezových témat v předmětech: 

I = integrace tematického okruhu průřezového tématu do předmětu 

P = průřezové téma vyučováno jako projektová výuka 

Např. ČJ/I znamená, že se příslušné průřezové téma integruje do předmětu Český jazyk. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 1. roč. 2. roč 3. roč. 4.roč. 5.roč. 

Občanská 
společnos

t a škola 
ČJ/P ČJ/I PRV/I   

Občan, 
obč. 

společnost 
a stát 

   VL/I  
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 1. roč. 2. roč 3. roč. 4.roč. 5.roč. 

Evropa a svět 

nás zajímá AJ/I PRV/I  
ČJ/P 

VV/P 

ČJ/I 

HV/I 

Objevujeme 

Evropu a svět 
    

VL/I 

VL/P 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 1. roč. 2. roč 3. roč. 4.roč. 5.roč. 

Kulturní 

diference 
  ČJ/I HV/I 

ČJ/I 

HV/I 

Lidské vztahy 
 PRV/I   ČJ/I 

Etnický původ 
 ČJ/I ČJ/I ČJ/I  

Multikultura 
    AJ/I 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 1. roč. 2. roč 3. roč. 4.roč. 5.roč. 

 

Ekosystémy  PRV/I   PŘ/I 

Základní 

podmínky 

života 

 
PRV/I 

PČ/I 
PRV/P PŘ/P  

Lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

PRV/I PRV/I PRV/I 
PŘ/P 

VV/P 

PŘ/P 

PČ/P 

VV/P 

Vztah člověka k 

prostředí 
PRV/I 

PRV/I 

ČJ/I 
PRV/I   

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 1. roč. 2. roč 3. roč. 4.roč. 5.roč. 

Kritické 

myšlení a 

vnímání 

mediálních 
sdělení 

   

ČJ/I ČJ/I 

Tematické okruhy produktivní činnosti 

Tvorba 

mediálního 

sdělení 

 

ČJ/I ČJ/I ČJ/I 
ČJ/I 

VV/I 
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4 UČEBNÍ PLÁN 

4.1 Učební plán platný od školního roku 2022/2023 

V učebním plánu školy jsou uvedeny povinné předměty, jejich názvy, zkratky a týdenní hodinová 

dotace. Z následujících tabulek a textu je jasné, ze kterých vzdělávacích oblastí jednotlivé předměty 

jsou a jak byly využity disponibilní hodiny. 

Učební plán Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a MŠ Trojanovice 

 
 

Vzdělávací oblast 

 
 

Předmět 

Z
k

ratk
a p

řed
m

ětu
 

ROČNÍK  

 

hodin 

m
in

im
u

m
 

V
y
u

žití d
isp

. h
o
d

in
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český 

jazyk 
ČJ 9/2 9/2 9/2 7/1 7/1 41 33 8 

Anglický 

jazyk 
AJ 1/1 1/1 3 3 3 11 9 2 

Matematika a její 

aplikace Matematika M 4 5/1 5/1 5/1 5/1 24 20 4 

Informatika Informatika Inf   - 1 1 2 2 0 

Člověk a jeho svět 

Prvouka Prv 2 2 2   6 

11 2 Přírodověda PŘ    1 2/1 3 

Vlastivěda VL    2/1 2 4 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova 
HV 1 1 1 1 1 5 

12 0 
Výtvarná 

výchova 
VV 1 1 2 2 1 7 

Člověk a zdraví 
Tělesná 

výchova 
TV 2 2 2 2 2 10 10 0 

Člověk a svět práce 
Pracovní 

činnosti 
PČ 1 1 1 1 1 5 5 0 

Průřezová témata   
Integrována do předmětů, zpracována do 

projektů 
   

Celkem   21 22 25 25 25 118 102 16 
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4.2 Poznámky k učebnímu plánu 

ČJ – disponibilní hodiny zařazeny z důvodu posílení čtenářské gramotnosti a kritického myšlení 

 M – disponibilní hodiny využity pro posílení nácviku základních algoritmů AJ – disponibilní hodiny 

využity v návaznosti na výuku AJ v MŠ 

VL – prohloubení zájmu žáků o svůj region, o prostředí, kde žijí, o zeměpisné, historické i kulturní 

zvláštnosti 
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5 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VČETNĚ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Východiska pro hodnocení a klasifikaci závazná pro všechny vyučující 

• Za základ považujeme zpětnou vazbu – informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku 

(správně, nesprávně, málo, příliš) nikoliv posuzování kvalit žáka (šikovný, schopný, pilný…). 

• Při poskytování zpětné vazby (popisem nebo konstatováním) upřednostňujeme pozitivní 

vyjadřování. 

• Používáme způsoby a metody posuzování výsledků práce žáků v souladu se základní filozofií 

ŠVP, zejména s partnerským vztahem k žákům. 

• Před každým hodnocením seznamujeme žáka s cíli vzdělávání a příslušnými kritérii hodnocení. 

Respektujeme právo žáka vědět v čem a proč bude vzděláván a kdy a jakým způsobem a podle 

jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen. 

• Sebehodnocení žáka je nedílnou součástí procesu hodnocení. Současně je považujeme za jednu 

s významných kompetencí, kterou chceme žáka naučit. 

• Minimálně používáme tradiční zkoušení žáka před třídou s vědomím, že tak ohrožujeme 

bezpečné klima a že se jedná o výraznou ztrátu času pro ostatní žáky. 

• Respektujeme právo žáka při ověřování jeho znalostí bez vysvětlení říct, že není připraven. 

Toto neplatí při souhrnných písemných pracích. 

• Přesto, že o výsledné známce rozhoduje vyučující, žáky od počátku přibíráme k diskuzi 

o známce z důvodů, aby jim byla jasná hodnotící kritéria a dále se posilovala dovednost 

sebehodnocení. 

• Skupinovou práci zásadně nehodnotíme známkou, známku žák získává pouze na individuální 

výkon. 

• Součástí kooperativního vyučování je reflexe procesu, kdy žáci hovoří o tom, jaké dovednosti 

(kompetence) potřebovali ke zvládnutí úkolu, co musí příště udělat jinak a proč. Také se učí 

shodnout se ve skupině v názoru na kvalitu výsledku či efektivitu postupu. 

Hodnocení a klasifikace 

• Ředitel školy se souhlasem školské rady rozhodl o hodnocení klasifikací, v případě žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, základě žádosti zákonného zástupce žáka, o hodnocení 

slovním, případně kombinovaném. 

• Používáme metodu portfolia žáka. Průběžně shromažďujeme ukázky toho, co žák zvládl. 

Žáci jsou bráni jako spolutvůrci portfolia, spolurozhodují, které ukázky do něj budou zařazeny. 

5.1 Způsoby hodnocení žáků 

• Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. 

• Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 

(dále jen „klasifikace“), slovně, nebo kombinací obou způsobů. 

• Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 

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

nebo zákonného zástupce žáka. 
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Slovní hodnocení 

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 vzdělávání žáka, které dosáhl 

zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku 

žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení 

píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího 

rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným 

neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

Hodnocení žáků, kteří jsou cizími státními příslušníky 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosažená úroveň 

znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení 

těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného školním 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení 

docházky do školy v ČR vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou 

souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 

Sebehodnocení žáka 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, 

sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák 

mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. 

Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli 

na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je 

ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období. 

Pravidla pro hodnocení žáků 

• naplňování klíčových kompetencí a výstupů z jednotlivých vyučovacích předmětů 

s přihlédnutím k míře postižení a dalším limitujícím faktorům, 

• individuální pokroky žáka, 

• úroveň komunikačních dovedností, 

• aktivita a zájem při řešení zadaných úkolů, činností a problémů, 

• schopnost sebepoznání a sebehodnocení, 

• kvalitativní změny v dovednostech a postojích, 

• míra samostatnosti, 

• schopnost tolerance a vzájemné pomoci, 

• dosažená manuální zručnost a úroveň samostatné práce. 

5.2 Kritéria hodnocení 

• Žáci jsou hodnoceni ve všech povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 

vzdělávacím programem pro příslušný ročník. 

• Při hodnocení se přihlíží k celé osobnosti žáka, jeho eventuálním poruchám učení, 

individuálním zvláštnostem, snaze, píli, přihlíží se k věkovým zvláštnostem žáka, i k tomu, 

že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

indispozici. 
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• Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitelé uplatňují přiměřenou náročnost 

a pedagogický takt vůči žákovi. Učitelé klasifikují jen probrané a procvičené učivo. Učitel přistupuje 

k hodnocení s vědomím motivační funkce hodnocení (vede žáka ke snaze zlepšit se) a jeho 

formativního významu (sděluje žákovi, jak si vede, a stimuluje ho k lepším výkonům). 

• Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, jejich snaha a schopnost posoudit nejen svoji práci, ale 

i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy. 

• Pro hodnocení a klasifikaci se používá různých druhů a forem zkoušek, jejichž klasifikace má 

různou váhu. Celkové hodnocení žáka se tedy neurčuje matematickým průměrem. Do celkového 

hodnocení   se   promítá   nejen   úroveň   vzdělání, které   dosáhl   vzhledem k očekávaným 

výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, ale i úroveň kompetencí. 

Výsledná známka, případně slovní hodnocení za klasifikační období musí odpovídat známkám a 

slovnímu hodnocení, které žák získal, a doplňujícímu slovnímu hodnocení, které bylo sděleno žákovi 

a jeho zákonnému zástupci v průběhu klasifikačního období. 

• Hodnocení chování žáka i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny 

projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních forem), netolerance, výskyt a požití 

návykových látek je povinen okamžitě řešit ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen 

(popř. vykonává dozor). V co nejkratší době informuje třídního učitele, v případě závažnějších 

přestupků ředitelku školy. 

5.2.1 Kritéria hodnocení prospěchu 

• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, výstižnost a odborná i 

jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, 

• kvalita myšlení, především logika, samostatnost a tvořivost, 

• vztah a postoje k práci, organizace vlastní práce, sebekontrola, udržování pořádku na 

pracovišti, schopnost spolupracovat, snaha dokončit práci v požadované kvalitě a termínu, 

• osvojení účinných metod samostatného studia, práce s informacemi, osvojení praktických 

dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a přístup k estetizaci školního prostředí, 

• dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a péče o životní prostředí, 

• vhodné a šetrné zacházení s pomůckami, potřebami, sportovním náčiním a nářadím. 

5.2.2 Kritéria hodnocení chování 

• dodržování obecných norem soužití ve školním kolektivu, 

• dodržování pravidel chování stanovených školním řádem, 

• dodržování pokynů pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy. 

5.3 Pravidla pro hodnocení žáků v předmětech s převahou naukového zaměření 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá 

požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi 

a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný 

projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně 
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studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické 

principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen 

sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho 

myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice 

a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá 

menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Zapojuje se do diskuse. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy 

a obhajovat svá rozhodnutí. 

Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je 

přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky 

a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti 

a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby 

dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice 

se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas 

nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné 

v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při využívání 

poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti 

osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky 

z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. 

Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se 

zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má 

velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu 

se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je 

schopen málokdy. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při 

výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si 

požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby nedovede opravit 

ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností 

narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení 

ostatních členů není schopen. 
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5.4 Pravidla pro hodnocení žáků ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného 

působení 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady 

a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev 

je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 

aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně 

rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, 

originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně 

tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti 

v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně 

pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti 

mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, 

estetiku a tělesnou kulturu. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. 

Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými 

chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem 

a snahu. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje 

a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá 

estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje 

zájem o práci. 

5.5 Pravidla pro hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Při hodnocení integrovaných žáků vycházíme z doporučení Pedagogicko-psychologické poradny či 

daného Speciálně-pedagogického centra. Hodnocení má motivační charakter, respektuje možnosti, 

schopnosti a individuální pokrok jednotlivých žáků. Klasifikace jako jedna z forem hodnocení na 

kvantifikující stupeň umožňuje snadnější srovnání výkonů. Vyžaduje se, aby i klasifikace byla 

provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, 

návodem, jak mezery a nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost atd. Jestliže nebude 

v některých případech žák klasifikován, neznamená to, že je současně omezeno jeho hodnocení. 
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Zejména u těch žáků, kteří nejsou klasifikováni, hodnotíme co nejčastěji a máme na zřeteli motivační 

a diagnostickou funkci ohodnocení i jeho funkci regulativní. 

5.6 Způsoby hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Žáci, u nichž je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během 

celého jejich vzdělávání hodnoceni z mateřského jazyka a jiných jazyků slovně. 

• U žáků s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde 

výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Kromě slovního hodnocení v jazycích a matematice, 

lze u žáků se specifickými poruchami učení hodnotit slovně po dohodě s rodiči a odborníkem 

prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Užití tohoto postupu závisí na 

konkrétním žákovi i na metodách, užívaných při výuce, které jej mohou znevýhodňovat. Jakmile žák 

překoná nejvýraznější potíže, je možné postupně přecházet k běžné klasifikaci. 

• Za určitých okolností může být pro žáka výhodnější klasifikace známkou s tím, že se specifická 

porucha vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce (o jeden i více stupňů. Při uplatňování všech 

těchto možností postupujeme velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména 

informací z odborných vyšetření. 

• U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

• Ředitel školy se souhlasem školské rady rozhodl o hodnocení klasifikací, v případě žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami o hodnocení slovním, případně kombinovaném. 

Pravidla pro hodnocení chování a udělení výchovného opatření 

Vedeme žáky k zodpovědnosti za své chování. Snažíme se vysvětlovat význam opatření, případné 

důsledky přestupků. Klademe důraz na prevenci negativních jevů. 

Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlíží třídní 

učitel zejména: 

• k závažnosti přestupku, 

• k četnosti a opakování přestupku, 

• k hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky, 

• k tomu, zda v předchozím klasifikačním období již žákovi bylo uděleno některé z opatření na 

posílení kázně nebo zda mu byla snížena známka z chování, 

• k charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce, které mají vliv na posouzení chování žáka. 

 

 Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení. 
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6 UČEBNÍ OSNOVY 

Základ osnov je v očekávaných výstupech, uvedené učivo je pouze prostředkem k dosahování těchto 

očekávaných výstupů. Součástí osnov je vždy charakteristika příslušného předmětu. 

Učební osnovy jsou zpracovány pro jednotlivé předměty a pro jednotlivé ročníky učebního plánu do 

ročníkových výstupů. Vycházejí ze snahy rozvíjet klíčové kompetence a z cílů základního vzdělávání. 

Na prvním stupni se snažíme o to, abychom usnadnili přechod žáků z předškolního vzdělávání 

a rodinné péče do pravidelného a systematického vzdělávání. 

Osnovy jsou koncipovány tak, aby v průběhu základního vzdělávání získali žáci takové 

vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve volené 

profesi, zapojit se do celoživotního vzdělávání a podle svých možností se aktivně podílet na životě 

společnosti. V budoucnu se počítá s tím, že školní učební osnovy budou postupně upravovány v 

souladu se změnami, které souvisejí s pokrokem vědy a techniky, se změnami ve společnosti, budou 

reagovat na změny v pedagogice a případně na organizační změny ve škole. Učební osnovy jsou v 

souladu s cíli základního vzdělávání. K těmto cílům patří: 

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

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

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

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

• připravovat žáky k tomu, aby uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

• rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví a být za ně odpovědný 

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám 

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými 

vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

• pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, 

kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při 

zapojování do společnosti a občanského života 

V následujícím textu jsou zařazeny osnovy jednotlivých předmětů s tím, že základ osnov je 

v očekávaných výstupech, uvedené učivo je pouze prostředkem k dosahování těchto očekávaných 

výstupů. Součástí osnov je vždy charakteristika příslušného předmětu. 

Na prvním stupni se jedná o následující předměty: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, 

Matematika, Informatika, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Hudební výchova, Výtvarná výchova, 

Pracovní činnosti a Tělesná výchova.  
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6.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

6.1.1 Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA se vyučuje jako samostatný předmět ve všech 

ročnících 1.stupně. 

1.ročník: 9 hodin týdně 

2.ročník: 9 hodin týdně 

3.ročník: 9 hodin týdně 

4.ročník: 7 hodin týdně 

5.ročník: 7 hodin týdně 

 

Výuka je realizována především ve třídách. Navštěvujeme však i počítačové učebny, kde jsou k dispozici 

výukové programy. Součástí výuky jsou i edukační programy v Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm, 

návštěva divadelních představení, besed. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura 

směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, k osvojení 

čtenářských dovedností a porozumění psanému i mluvenému jazykovému projevu. 

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen  

pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech 

vzdělávání. 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. 

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek. Ve výuce 

se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.  

➢ Jazyková výchova – žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby 

českého jazyka. Cílem je učit žáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat (ústně 

i písemně), komunikovat s okolním světem. 
➢ Komunikační a slohová výchova – rozvíjí komunikační schopnosti žáků, jejich tvořivost 

a fantazii. 
➢ Literární výchova – žáci v ní poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 

vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o přečteném díle. Rozvíjí estetické 

cítění žáků, podněcuje žáky k četbě, přispívá k pochopení mezilidských vztahů, k rozpoznání 

dobra a zla, apod. 

Průřezová témata. V tomto předmětu je realizována Osobnostní a sociální výchova, Výchova 

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 

výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Budou realizována formou např. modelových 

situací, vhodných her, cvičení, diskusí, tvorbou mediálního sdělení PC, vytváření leporela, práce s dětskými 

časopisy, soutěží, testů, projektů, exkurzí aj.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

učitel: 

• vede žáky ke stálému zdokonalování čtení 
• vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci 
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• stanovuje žákům dílčí vzdělávací cíle v pravopisu 
• motivuje žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 
• používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku 

žák: 

• čte přiměřený text a rozumí přečtenému 
• vyhledává a třídí informace, snaží se je propojovat do širších významových celků 
• osvojuje si základní jazykové a literární pojmy 
• učí se kriticky hodnotit výsledky svého učení, chce zlepšovat 
• využívá prostředků výpočetní techniky 
• pracuje se slovníky, pravidly 
• plánuje a organizuje vlastní učení 

Kompetence k řešení problému 

učitel: 

• vede žáky k samostatným návrhům řešení daného problému, k hledání různých cest řešení 

problémů 
• motivuje žáky k dokončování úkolů, k vlastnímu zdůvodňování konečného výsledku 
• vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 
• hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

žák: 

• pozná problém  
• snaží se vybrat nejlepší řešení 
• využívá získaných vědomostí, informací a dovedností k řešení 
• vysvětlí i druhým svůj postup a zhodnotí zvládnutí úkolu 

Kompetence komunikativní 

učitel: 

• vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu 
• vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů 

žák: 

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně   se 

vyjadřuje ústně a písemně  
• dodržuje základní pravidla slušné a účelné komunikace                 
•   naslouchá mluvenému projevu a vystupování druhých lidí a vhodné na ně reaguje 
•   účinně se zapojuje do diskuse a vhodnou formou obhajuje své názory 
•   učí se rozumět různým typům textů 

 

Kompetence sociální a personální 

učitel: 

• organizuje práci ve skupinách tak, aby žáci spolupracovali při řešení problémů 
• učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 
• uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům s poruchami učení 
• vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky 
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• posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

žák: 

•   účinně spolupracuje ve skupině na společném úkolu 
•   respektuje dohodnutá pravidla 
•   podílí se na utváření příjemné atmosféry ve třídě, v kolektivu 
•   učí se věcně a výstižně argumentovat 

Kompetence občanská 

učitel: 

• využívá ve výuce literaturu naučnou i vědeckou k vytváření postoje žáků k přírodě, k životnímu 

prostředí 
• pro žáky s postižením (poruchami učení) má k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály 
• respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 
• aktivně zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, popř. na jejich organizování 

a účastí v soutěžích 

žák:  

• respektuje práva druhých lidí 
• cítí osobní i národní hrdost, respektuje lidi jiných zemí a kultur 
• plní své povinnosti 
• chrání sebe a pomáhá druhým 
• podle zájmů a možností se zapojuje do kulturního dění 

Kompetence pracovní 

učitel: 

• vede žáky k organizování a plánování učení 
• zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 
• požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů 

žák:  

• dodržuje hygienu práce, udržuje pořádek na svém pracovním místě 
• dodržuje bezpečnostní pravidla při pohybu v určitém prostředí 
• využívá moderní techniku – PC, video, DVD 
• využívá svých znalostí v běžné praxi 

 

Kompetence digitální 

učitel: 
• dává žákům prostor ke čtení elektronických textů s hlubším porozuměním, včetně porozumění 

významu obrazných symbolů (piktogramů) 
• vede žáky ke zjištění, které čtenářské strategie jsou vhodné i pro digitální čtení, a k využívání 

grafických organizérů pro třídění a uspořádání informací 
• učí žáky využívat navigace v různých prostředích obrazovky (např. šipky, mapy stránek, nelineární 

navigace) 
• klade důraz na hodnocení důvěryhodnosti digitálních informací, které žáci vyhledají, a na 

ověřování informací z více zdrojů 
• podporuje žáky v získání dovedností a návyků spojených s psaním na dotykovém displeji a v 
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orientaci v rozložení jednotlivých znaků, velkých a malých písmen, číslic a symbolů na klávesnici, 

vede žáky k dodržování základních hygienických návyků při práci s digitálními technologiemi 
• učí žáky vybírat vhodné technologie s ohledem na zvolený formát sdělení (SMS, e-mail, chat) a 

pro sdílení výsledků samostatné nebo společné práce 
• motivuje žáky k tvorbě příběhů prostřednictvím digitálního storytellingu 
• umožňuje žákům využívání online slovníků (slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov) 
• vede žáky k odlišení vlastního a cizího obsahu, k vnímání problematiky autorství 

žák:  

• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním 

digitálních technologií 
• využívá digitální technologie při tvorbě vlastního sdělení 
• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, včetně textů elektronických 
• vyhledá základní informace v doporučených digitálních zdrojích, porovná informace z různých 

zdrojů 
• využívá vybrané formy elektronické komunikace, respektuje pravidla bezpečného a zdraví 

neohrožujícího chování při elektronické komunikaci 

 



 

ČESKÝ JAZYK – 1. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné, určuje pravou a levou stranu,  

prakticky se orientuje v pojmech: nahoře – dole, vzadu – vpředu,  

před - za, nad - pod, apod 

• určí hlásku na začátku a konci slova, postupně vyjmenuje všechny  

hlásky ve slově, z hlásek dokáže sestavit slovo          

• pozná své jméno psané velkými tiskacími písmeny, přiřadí písmena  

k obrázkům podle začátku slova 

• ovládá základní hygienické návyky – správné sezení, držení psacího 

náčiní, uvolnění ruky před psaním, hygiena zraku 

• opisuje a čte správné tvary písmen (slov a krátkých vět) velké a malé  

psací abecedy, ovládá psací abecedu mimo písmen X, W, Q 

• píše opis, přepis i diktát písmen, slov, krátkých vět a rozlišuje délku 

samohlásek 

• kontroluje svůj vlastní písemný projev 

• vědomě začíná větu velkým písmenem a končí tečkou 

• čte krátká slova a věty, delší slova vázaně slabikuje 

 

 

• uvědoměle správně dýchá, trénuje si paměť na krátkých textech 

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 

1. přípravné období čtení 

2. čtení a psaní písmen, slov a vět 

  

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 

 

 

LITERÁNÍ VÝCHOVA 

 

Rozpočítadla, dětská říkadla a verše, rytmizace a 

melodizace známých říkadel, říkanky 

s pohybem, jazykolamy, hádanky, slovní hříčky. 

Básně k danému ročnímu období. 

Poslech dětské pohádky, dramatizace pohádky, 

reprodukce slyšeného textu, práce s obrázkovou 

osnovou.  

Dětské časopisy, nahrávky veršů a prózy. 

Loutkové divadlo. 

Beseda o divadelním představení. 

  

Hudební výchova  

 

Výtvarná výchova  

   

Prvouka 

   

Matematika  

 

Pracovní činnosti  

 



 

ČESKÝ JAZYK – 1. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• vyslovuje pečlivě a správně všechny hlásky  

• volí vhodné tempo a hlasitost řeči 

• naslouchá ostatním, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky 

vyjadřování při řešení situací ve škole i mimo školu, učí se slušnou 

formou odmítat a říkat „ne “, vyjadřuje své přání, dokáže se omluvit, 

pozdravit, poprosit někoho o pomoc, poděkovat, vyřídit jednoduchý 

vzkaz 

• respektuje pravidla rozhovoru, neskáče do řeči druhému (nejen 

dospělé osobě) 

• vypravuje vlastní krátký příběh nebo reprodukuje čtený text 

• rozlišuje pojmy: básnička, říkadlo, pohádka, příběh, skládá k sobě 

slova, která se rýmují 

• naslouchá čtenému textu, rozlišuje dobro a zlo, vysvětlí ponaučení z 

příběhu, vyjmenuje kladné a záporné postavy, zařadí postavu do 

správné pohádky 

• sestaví z několika obrázků osnovu příběhu a vypravuje podle ní 

• s pomocí učitele dramatizuje scénu příběhu 

• čte a přednáší zpaměti krátké texty přiměřené věku 

• navštěvuje divadelní představení a pojmenuje své zážitky a vyjádří 

své pocity  

Návštěva knihovny 

Pojmy: autor, ilustrátor, knihovna, pohádka, 

básnička, říkadlo 



 

ČESKÝ JAZYK – 2. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• rozlišuje grafickou a zvukovou podobu slova, člení slova na slabiky,  

hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, skládá slova z hlásek, 

slabik, skládá ze slov věty 

• rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího a vybírá vhodné 

prostředky k jejich tvoření 

• rozlišuje význam slova podle délky samohlásky (např. drahá a 

dráha), prakticky využívá slov opačného a podobného významu, 

slova souřadná, nadřazená a podřazená 

• vyjmenuje samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky tvrdé, měkké  

i obojetné 

• odůvodní a správně napíše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách  

• zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů 

• píše správně slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

• používá velká písmena na počátku vět a v typických případech 

vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování 

• vyhledá a rozliší podstatná jména, slovesa, předložky a spojky, tvoří 

s nimi věty 

• vyjmenuje zpaměti abecedu a se z rakovou oporou řadí slova podle 

abecedy podle prvního (druhého, třetího, …) písmene 

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 

Zvuková stránka jazyka 

Stavba věty, druhy vět 

Slovní zásoba a tvoření slov, význam slov 

Dělení hlásek, slabikotvorné r/l 

Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 

Psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ú/ů 

Párové souhlásky 

Velká písmena, vlastní jména 

Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, 

předložky, spojky) 

Věta jednoduchá a souvětí 

Abeceda 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hudební výchova  

 

Výtvarná výchova  

   

Prvouka 

   

Matematika  

 

Pracovní činnosti  

 



 

ČESKÝ JAZYK – 2. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou (na konci slov): 

b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• píše úhledně všechna písmena psací (velká i malá) i tiskací (velká)  

abecedy 

• čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, správně 

intonuje, rozumí textu a reprodukuje jeho obsah  

• orientuje se v textu, vyhledá odpovědi na otázky, hledá klíčová slova. 

čte v rolích, rozlišuje přímou řeč        

• napíše adresu, pozdrav, blahopřání, vzkaz 

• tvoří smysluplné rozvité věty k obrázkům, nahrazuje slova jiným 

výrazem 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 

Čtení, naslouchání 

Mluvený projev, formy společenského styku – 

oslovení, pozdrav, omluva, poděkování 

Popis obrázku, kamaráda/zvířete, děje, 

pracovního postupu  

Práce s osnovou 

Základní hygienické návyky 

Technika psaní  

Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, 

pozdrav z prázdnin,  

popis, vypravování 

 

 

LITERÁNÍ VÝCHOVA 

 



 

ČESKÝ JAZYK – 2. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• pracuje s obrázkovou osnovou - řadí obrázky, vypráví podle dějové 

linie 

• popisuje předmět, obrázek, osobu, zvíře 

 

 

 

 

 

 

• seznámí se se systémem půjčování knih ve veřejné a školní knihovně 

• poslouchá uvědoměle literární texty, čte samostatně knihy přiměřené  

svému věku, dokáže stručně charakterizovat obsah knihy, hledá a 

předčítá dětem zajímavou část knihy, vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu 

• přednáší zpaměti texty přiměřené jeho věku 

• rozlišuje a používá jednoduché literární pojmy 

• navštěvuje kulturní akce a řídí se společenskými pravidly 

 

 

  

Návštěva školní (veřejné) knihovny 

Přednes básní přiměřených věku 

Práce s literárními texty 

Společná a vlastní četba 

Návštěva kulturních akcí a seznamování se se 

společenskými pravidly  

 



 

ČESKÝ JAZYK – 3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

Žák:  

 

• zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na konci i uvnitř 

slova 

• vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá jejich tvary ve větách, 

rozumí jejich obsahu, přiřadí slova příbuzná, vysvětlí význam stejně 

znějících slov (např. být - bít) 

• vyhledává v textu a třídí slova podle slovních druhů - podstatná 

jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky, seznámí se se 

zájmeny, číslovkami a neohebnými slovními druhy - příslovci, 

částicemi, citoslovci 

• určí rod, číslo u podstatných jmen, vyjmenuje pádové otázky a s 

dopomocí je přiřazuje k podstatným jménům 

• určí osobu, číslo, čas v oznamovacím způsobu u sloves  

• tvoří k holé větě větu rozvitou 

 

 

• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

• porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti  

• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou 

výslovnost 

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Zvuková stránka jazyka 

Párové souhlásky 

Slovní zásoba a tvoření slov 

Stavba slova - kořen, předpona, přípona 

Vyjmenovaná slova  ( i/y po obojetných 

souhláskách) 

Velká písmena, vlastní jména 

Slovní druhy, tvary slov 

Věta jednoduchá a souvětí 

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Čtení, naslouchání 

Mluvený projev 

Základy techniky mluveného projevu  

Komunikační žánry 

Základní komunikační pravidla  

Písemný projev 

  

 

 

Hudební výchova  

 

Výtvarná výchova  

   

Prvouka 

   

Matematika  

 

Pracovní činnosti  

 



 

ČESKÝ JAZYK – 3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo 

řeči 

• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných 

školních i mimoškolních situacích 

• na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

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

kontroluje vlastní písemný projev 

• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 

• respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

 

 

 

 

 

 

 

• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku 

• vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

• půjčuje si knihy, orientuje se v knihovně 

• vypráví zážitky z divadelního a filmového představení, stručně shrne 

obsah 

Základní hygienické návyky 

Technika psaní  

Žánry písemného projevu:  

adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin,  

omluvenka, zpráva, SMS, oznámení, pozvánka 

vzkaz, inzerát?, dopis, popis, vypravování 

 

 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 

Zážitkové čtení a naslouchání 

Povídání nad textem, nad knihou 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

Přednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 

dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

Základní literární pojmy: rozpočitadlo, hádanka, 

říkanka, báseň, pohádka, bajka, spisovatel, 

básník, kniha, čtenář 



 

ČESKÝ JAZYK – 3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od 

ostatních vyprávění 

• pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle 

svých schopností 

Divadelní představení 



 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák: 

• vyhledává, tvoří a aktivně používá různé významy slov (slova 

stejného nebo podobného významu, slova vícevýznamová) 

• vyhledává v textu slova nespisovná, nespisovné tvary slov nahradí        

tvary spisovnými 

• rozlišuje u slov citové zabarvení, odliší slova hanlivá a lichotivá 

• určí ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku 

• správně napíše předložku a předponu  

• rozlišuje a píše předpony a předložky: od, nad, pod, před, bez, roz a 

předpony vz-, ob-, vy-, vý- 

• vyjmenuje vyjmenovaná slova, rozumí jejich obsahu, určí slovo 

příbuzné, správně doplní i – y po obojetných souhláskách 

• v textu přiměřené obtížnosti poznává všechny slovní druhy 

• rozhodne, zda zařadit slovo do ohebných nebo neohebných slov 

• určuje osobu, číslo, čas u sloves 

• vyhledává v textu jednoduché nebo složené tvary sloves 

• vytváří infinitiv slovesa 

• časuje slovesa v čase minulém, přítomném a budoucím 

• určuje pád, číslo, rod a vzor u podstatných jmen 

• skloňuje správně slova středního, ženského a mužského rodu podle 

daných vzorů 

• rozlišuje v textu druhy vět 

• vyhledá ve větě podmět a přísudek 

  

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Slovní zásoba 

Stavba slov (předpony a tvarově stejné 

předložky) 

Vyjmenovaná slova 

Slovní druhy 

Slovesa (mluvnické kategorie, tvary, časování 

sloves) 

Podstatná jména (mluvnické kategorie, 

seznámení se se vzory kromě vzorů předseda a 

soudce) 

Stavba věty jednoduché (základní skladební 

dvojice, shoda přísudku s podmětem) 

Souvětí 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Mluvený a písemný projev 

Vypravování 

Členění, obohacování textu 

Adresa, dopis 

Popis osoby, věci, děje, činnosti 

Vypravování podle obrázkové osnovy 

Telefonický rozhovor, oznámení, blahopřání 

Stručnost a bohatost vyjadřování 

 

 

Matematika 

Anglický jazyk 

Vlastivěda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova 

Matematika 

Pracovní činnosti 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Hudební výchova 

 

 

 

 

 



 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• najde základní skladební dvojice z textu 

• odůvodní a správně píše i – y na základě shody přísudku s podmětem 

• v souvětí vyhledá spojovací výrazy, naznačí stavbu souvětí pomocí 

větného vzorce, spojovací výrazy dokáže obměňovat 

• aktivně používá komunikační dovednosti 

• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo 

řeči, správnou výslovnost 

• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační 

žánry 

• vybírá z textu hlavní body  

• rozděluje text do tří částí – úvod, hlavní část, závěr 

• používá jednoduché tiskopisy 

• vhodně volí slova, slovní spojení, využívá své slovní zásoby, 

rozlišuje spisovná a hovorová slova a správně je využívá 

• posuzuje úplnost nebo neúplnost jednoduchého sdělení 

• docvičuje plynulost a techniku čtení 

• volně reprodukuje text dle svých možností 

• charakterizuje základní literární útvary a pojmy 

• čte s porozuměním přiměřené texty potichu i nahlas 

• zdokonaluje se v soustředěném a aktivním naslouchání, dovede 

reagovat otázkami 

• vnímá umělecký text, dokáže rozlišovat umělecký a neumělecký text 

• vyhledává informace pomocí encyklopedie, slovníků apod. 

• dramatizuje přečtený text dle svých možností 

Slohová pravidla 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Pohádka, pověst, bajka 

Hádanka, říkanka 

Báseň, verš, rým 

Překladatel 

Divadlo, film, herec, režisér 

Spisovatel, ilustrátor 

Přirovnání 

Čtení a naslouchání 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Matematika 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 



 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• čte ve vhodném tempu, se správnou intonací a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

• vyjadřuje své pocity z přečteného textu, orientuje se v ději 

• půjčuje si knížky, orientuje se v knihovně 



 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák: 

• určí ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku 

• rozlišuje a píše předpony a předložky: od, nad, pod, před, bez, roz a 

předpony vz-, ob-, vy-, vý- 

• určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky 

správných tvarech ve svém mluveném projevu 

• u sloves pozná i tvoří osobu, číslo, čas a způsob (podmiňovací 

způsob pozná podle pomocného tvaru) 

• slovesa časuje v čase přítomném, minulém a budoucím, používá 

správné tvary příčestí minulého činného v mluveném i psaném 

projevu na základě znalosti shody přísudku s podmětem 

• v jednoduché větě rozliší podmět vyjádřený, nevyjádřený, holý, 

rozvitý, několikanásobný a přísudek holý, rozvitý, několikanásobný, 

slovesný a jmenný 

• určuje pád, číslo, rod, životnost a vzor (i předseda, soudce) u 

podstatných jmen 

• vyhledá přídavná jména, určí jejich druh 

• odůvodní pravopis koncovek přídavných jmen 

• vyhledá zájmena, rozeznává druhy zájmen 

• užívá ve správném tvaru zájmena „já“, „ty“, „se“ 

• vyhledá číslovky, rozezná jejich druhy 

• tvoří nebo v textu vyhledá větu jednoduchou a souvětí 

• změní větu jednoduchou v souvětí a naopak 

• užívá vhodných spojovacích výrazů a podle potřeby je obměňuje 

• vyhledá neohebné slovní druhy  

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Stavba slov (předpony a tvarově stejné 

předložky, slova příbuzná) 

Významy slov 

Slovesa (mluvnické kategorie, tvary, časování 

sloves) 

Skladba (základní větné členy, podmět holý, 

rozvitý a několikanásobný, nevyjádřený, 

přísudek holý, rozvitý a několikanásobný, shoda 

přísudku s podmětem) 

Podstatná jména (mluvnické kategorie) 

Přídavná jména (druhy, skloňování) 

Zájmena (druhy, skloňování) 

Číslovky (druhy, skloňování) 

Skladba (přívlastek, souvětí, věta hlavní a 

vedlejší) 

Neohebné slovní druhy (příslovce, předložky, 

spojky, částice, citoslovce) 

Přímá řeč 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Mluvený a písemný projev 

Článek pro dětský časopis 

Líčení zážitků 

Dopis, krátké textové zprávy 

 

Matematika 

Informatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

Matematika 

Pracovní činnosti 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Anglický jazyk 



 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• v textu vyhledá přímou řeč, seznámí se s jejím grafickým zápisem 

• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný 

věk, podstatné informace zaznamenává 

• volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého 

komunikačního záměru 

• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

• rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační 

žánry 

• sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený 

nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

• používá jednoduché tiskopisy 

• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo 

řeči, správnou výslovnost 

• vhodně volí slova, slovní spojení, využívá své slovní zásoby 

• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle 

komunikační situace  

• volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární 

text na dané téma 

• při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární 

literární pojmy 

• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

• charakterizuje základní literární útvary a pojmy 

• čte ve vhodném tempu, se správnou intonací a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

Popis předmětu, pracovního postupu 

Vypravování, osnova 

Zpráva, oznámení 

Mediální výchova 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Pohádka, pověst, bajka, povídka 

Hádanka, říkanka, rozpočítadlo 

Báseň, verš, rým, sloka, přirovnání 

Překladatel 

Herec, režisér, divadelní představení 

Spisovatel, ilustrátor, básník 

Lidová slovesná tvorba 

Čtení a naslouchání 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Matematika 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 
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6.1.2 Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 

1.stupně. 

1.ročník: 1 hodina týdně 

2.ročník: 1 hodiny týdně 

3.ročník: 3 hodiny týdně 

4.ročník: 3 hodiny týdně 

5.ročník: 3 hodiny týdně 

Výuka probíhá ve třídách a počítačové učebně. 

Ve vyučovací hodině kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce 

textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné 

vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC 

a různé zajímavé krátkodobé projekty.  

Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové 

podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnicích 

a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých 

mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkanky, písně, dialogy a konverzace. 

Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do 

každodenního života dětí. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží 

v obchodech, populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. 

Vzdělávací obsah předmětu má stejně jako v českém jazyce komplexní charakter, ale pro přehlednost 

je rozdělen do několika složek. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně 

prolíná. 

1. období:  

➢ Řečové dovednosti 
Důraz je kladen na poslech, osvojení si správné výslovnosti, utvoření základní slovní zásoby včetně 

frází a obratů potřebných pro komunikaci, to vše formou her, písní, říkanek, rytmizací, pohybových 

a dramatických aktivit. V 1. a 2. ročníku si osvojují učivo pouze formou “oral course”, ve 3. ročníku 

se seznamují s písemnou podobou vybrané slovní zásoby a frází. 

Ve 2. období je vzdělávací obsah rozdělen do čtyř složek: 

➢ Poslech s porozuměním 
➢ Mluvení 

➢ Čtení s porozuměním 

➢ Psaní 

V druhém období je kladen důraz na rozvoj všech čtyř dovedností (speaking, listening, reading, 

writing), na zdokonalování anglické výslovnosti a správného přízvuku, i nadále je důležité zapojení 

všech smyslů při výuce. Žáci si osvojují základy anglické gramatiky, která plynule navazuje na znalosti 

z předchozích ročníků, pracují se slovníkem, snaží se rozlišovat si slovní zásobu pomocí četby 

jednoduchých textů, poslechem písní, sledováním filmů v původním jazyce apod. Jazykové prostředky 

vyplývají z obsahu použité učebnice. 

Průřezová témata. V tomto předmětu jsou realizována Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní 

výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Budou realizována např. využíváním modelových komunikačních situací, poznáváním reálií dané 

jazykové oblasti a světa prostřednictvím vhodných materiálů (časopisy, knihy, videonahrávky, PC…) 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
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kompetencí: 

Kompetence k učení 

učitel: 

• vede žáky k dlouhodobé práci na osvojení si cizího jazyka 
• vede žáky k vyhledávání a třídění informací 
• vede žáky k systematickému používání naučených jazykových prostředků 
• vede žáky k posuzování vlastního učení 
• vede žáky k práci s chybou 

žák: 

• čte přiměřené texty a rozumí přečtenému 
• propojuje získané poznatky do širších celků 
• vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

Kompetence k řešení problému 

učitel: 

• vede žáky k volbě vhodných postupů řešení analýzou dosavadních znalostí 
• vede žáky k dokončení úkolů a zdůvodnění svých závěrů 
• vede žáky k vnímání vlastního pokroku 

žák: 

• vyhledává vhodné informace 
• nové znalosti a dovednosti využívá při řešení podobných problémů 

Kompetence komunikativní 

učitel: 

• vede žáky k souvislému a kultivovanému vyjadřování slovem a písmem 
• vede žáky k poslouchání a zapojení se do rozhovorů 
• vede žáky k porozumění, k práci s psanými texty 
• vede žáky ke spolupráci s ostatními 

žák: 

• komunikuje na odpovídající úrovni 
• naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje 

Kompetence sociální a personální 

učitel: 

• vede žáky k práci ve dvojicích, ke skupinové práci 
• vede žáky k efektivní spolupráci 
• vede žáky k podílení se na vytváření pravidel práce ve skupině 
• vede žáky k pozitivnímu náhledu na sebe sama 
• vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů  
• vede žáky ke zdvořilosti, respektu a toleranci k druhým 

žák: 

• spolupracuje ve skupině na společném úkolu 
• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

Kompetence občanská 

učitel: 
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• vede žáky k respektování tradic, kulturních hodnot 
• vede žáky k zdravému životnímu stylu a pohybu 

žák: 

• respektuje názory ostatních 

Kompetence pracovní 

učitel: 
• vede žáky k plnění svých povinností  
• vede žáky k používání abecedně řazeného slovníku s fonetickým přepisem 

žák: 

• organizuje si svou práci 

Kompetence digitální 

učitel: 

• motivuje žáky k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování slovní 

zásoby a správné výslovnosti 
• vede žáky k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají probíraných 

témat 
• vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad ochrany 

osobních údajů 

žák: 

• napíše krátkou textovou zprávu, ve které uvede informaci o místě a čase 
• na konci období napíše krátký e-mail o své osobě, rodině a svých zájmech 
• vyplní jednoduchý elektronický formulář týkající se základních osobních údajů 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK – 1. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• rozumí základním pokynům v učebnici 

• představí se v anglickém jazyce 

• zeptá se na jména spolužáků 

• aktivně používá pozdravy v běžné komunikaci 

• seřadí obrázky podle vizuální nápovědy a slyšeného příběhu 

• osvojí si a používá slova a slovní spojení vztahující se 

k osvojovanému tématu Rodina, Školní pomůcky, Hračky, Oblečení, 

Narozeniny, Předměty v koupelně, Zvířata, Barvy (vybere, přiřadí, 

seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam 

daného slova nebo slovního spojení)  

• pojmenuje běžné předměty ve třídě a doma a zeptá se na ně 

• zeptá se na počet do deseti a na stejnou otázku odpoví  

• vypočítá jednoduché příklady do 10 v anglickém jazyce 

• vyjádří množné číslo pravidelného podstatného jména s číslovkami 

(two planes) 

• vyjádří množné číslo pravidelného podstatného jména s číslovkami a 

barvami (two red planes) 

• rozumí otázkám a výrazům používaných při běžných činnostech 

každodenního života  

• klade jednoduché otázky týkající se předmětů v jeho bezprostředním 

okolí a odpovídá na ně 

• předvede slovesa pohybu 

• aplikuje předložky in, on 

• zapojí se do zpěvu písniček, rytmických říkanek, her a různých 

činností 

Představení 

Pozdravy v běžné komunikaci 

Rodina 

Školní potřeby 

Čísla 1-10 

Narozeniny 

Hračky  

Barvy  

Oblečení  

Předměty v koupelně  

Zvířata  

Předložky místa in, on 

Výslovnost osvojených slov 

Sloveso do (Do you like?) 

Sloveso can (Can you…? Yes, I can. No, I can´t.) 

Tázací zájmeno what (What is that?) 

Tázací příslovce How many…? 
 

Prvouka  

Matematika 

Český jazyk 

Informatika 

Výtvarná výchova 

Pracovní výchova 

Hudební výchova 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK – 1. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• seznámí se s tradicemi a zvyklostmi v UK (Easter, Christmas) 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK – 2. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

Očekávané výstupy kladou důraz na poslech s porozuměním a mluvení  

 

Žák:  

• opakuje a upevňuje znalosti anglické slovní zásoby a frází z prvního 

ročníku 

• řídí se krátkými a jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při 

práci s učebnicí, pohybu po třídě, řešení jazykových úkolů) 

• osvojí si a používá slova a slovní spojení vztahující se 

k osvojovanému tématu Zvířata v zoo, Školní potřeby, Obličej, 

Místnosti v domě, Barvy, Jídlo, Oblečení, Na zahradě (vybere, 

přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 

význam daného slova nebo slovního spojení)  

• porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícími 

s osvojovanými tématy (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak 

nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost  

• rozpozná zvukovou podobu známých slov a slovních spojení (např. 

předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) 

• porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným 

tématům má-li k dispozici zrakovou oporu (např. vybere, přiřadí, 

seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam 

dané věty nebo její části, vykoná činnost) 

• použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, 

rozloučení, poděkování) 

• zeptá se, co některá zvířata umí a na stejnou otázku odpoví 

• pojmenuje a velmi jednoduše popíše a zeptá se na běžné předměty 

kolem sebe 

Zvířata v zoo 

Školní potřeby 

Jídlo  

Obličej  

Místnosti v domě 

Barvy  

Oblečení  

Na zahradě 

Hračky 

Dětské sportovní činnosti 

 

Výslovnost osvojených slov 

Slovesa v první a druhé osobě jednotného čísla: 

to be, have got, can (otázka, odpověď) 

Přivlastňovací zájmeno my, your 

Slovní spojení barvy a počtu jednoduchého 

podstatného jména 

Předložky místa in, on 

Tvorba zjišťovací otázky (Is it a …?) 

Tázací příslovce How many, Where, What 

 

Prvouka  

Matematika 

Český jazyk 

Informatika 

Výtvarná výchova 

Pracovní výchova 

Tělesná výchova  

Hudební výchova 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK – 2. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• sdělí, co rád jí a pije, zeptá se na totéž (Do you like?  I like. I don´t 

like.) 

• popíše v základních rysech svůj vzhled 

• užívá názvy základních barev při jednoduchém popisu osob či věcí 

(red train) 

• sdělí jednoduchou větou co má právě na sobě a zeptá se na totéž 

(What are you wearing? I´m wearing. I´m not wearing.) 

• uvede, jakou sportovní činnost právě dělá 

• přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova nebo slovního spojení 

• píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

• aplikuje předložky místa in, on 

• vytvoří víceslovné výrazy spojením slov (two red tables) 

• seznámí se s tradicemi a zvyklostmi v UK (Bonfire Night) 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK – 3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• opakuje a upevňuje znalosti anglické slovní zásoby a frází 

z předchozích ročníku 

• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžných při výuce 

• rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování 

• rozumí obsahu jednoduchého krátkému mluveného textu 

• používá jednoduché zdvořilostní fráze při setkání a představování 

(představí a rozloučí se) 

• pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve škole, hračky a hry 

• osvojí si nová slova a slovní spojení vztahující se k probíranému 

tématu a využívá je: Školní pomůcky a činnosti, barvy, hračky, ovoce, 

sportovní potřeby, základní části lidského těla, nábytek, místnosti 

v domě, domácí zvířecí mazlíčkové, lidé, oblečení, rodina, přídavná 

jména popisující velikost, rozměr a stáří (vybere, přiřadí, seřadí, 

ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného 

slova nebo slovního spojení)  

• zformuluje jednoduchou otázku a odpovídá na ni v rámci 

probíraného tématu  

• sestaví věty popisující vzhled a prakticky je využívá (He has got 

brown hair. She´s got long hair.) 

• formuluje odpovědi na otázky Where´s this? What´s this? What 

colour is…? 

• počítá do 20 

• jednoduše pojmenuje a popíše zařízení třídy pomocí vět This is…. It 

is… 

• vytvoří množné číslo určitých podstatných jmen 

Pozdravy 

Představení se 

Čísla 1-20 

Barvy 

Školní pomůcky a činnosti 

Lidé 

Rodina 

Hračky 

Ovoce 

Domácí zvířecí mazlíčci 

Sportovní potřeby 

Lidské tělo 

Dům, místnosti v domě, nábytek 

Přídavná jména velikosti, rozměru a stáří 

Oblečení  

 

Halloween, Christmas, Easter 

  

Pravopis osvojených slov se zrakovou oporou 

Výslovnost osvojených slov 

Tázací příslovce How many, Where 

Tázací zájmena What, Who, Whose 

Slovesa like, have got, can 

Osobní zájmeno he, she 

Přivlastňovací zájmeno his, her 

Neurčitý člen 

Vazba there is 

Předložky in, on, under 

Množné číslo podstatných jmen 

  

Prvouka 

Matematika 

Český jazyk 

Informatika 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Pracovní výchova 



 

ANGLICKÝ JAZYK – 3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• dokáže přečíst a přeložit jednoduchou pohádku nebo příběh 

v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

• využívá slovní vazby  I like, I don´t like, There is 

• využívá neurčitý člen při popisu základních podstatných jmen ze 

slovní zásoby 

• zformuluje otázku a odpověď se slovesem have got ( Have you got? 

Yes, I have. No, I haven´t) 

• pojmenuje osoby a doplní přídavné jméno při jejich popisu (old man, 

young girl) 

• interpretuje anglické písně z výuky 

• přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 

• píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

• seznámí se s psaním jednoduchého e-mailu 

• napíše jednoduchý e-mail 

• seznámí se s anglicky mluvícími zeměmi a ukáže je na mapě 

• seznámí se s tradicemi a zvyklostmi v UK (Halloween) 

 

 



 

ANGLIČTINA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele 

• v slyšeném textu zachytí hledaná slova a porozumí jim 

• rozumí jednoduchému poslechovému textu 

• používá jednoduché fráze při komunikaci s vrstevníky a zapojí se do 

jednotlivých rozhovorů 

• užívá prakticky číslovky 1-100 

• pojmenuje lidi, předměty a činnosti, se kterými se setká 

v každodenním životě 

• popíše ústně, jednoduchým způsobem dění kolem lidí a věcí ve svém 

nejbližším okolí 

• s písemnou nápovědou uvede informace o sobě, o svém nejbližším 

okolí a o lidech kolem sebe 

• získává a předává základní informace o sobě, o škole, o věcech, 

činnostech a dění v každodenním životě kladením jednoduchých 

otázek 

• zeptá se kamaráda na jeho zájmy a aktivity a na stejnou otázku 

odpoví 

• rozumí obsahu jednoduchého čteného textu – komiksovým příběhům 

svých vrstevníků z každodenního života a tématům ze života a 

kultury Velké Británie a jiných zemí světa 

• rozumí hlavním bodům jednoduchého čteného textu, který popisuje 

dění, věci, lidi a jejich aktivity běžné v každodenním životě 

• napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o 

sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 

každodenního života 

 

Anglická abeceda 

Číslovky 1-100 

Členové širší rodiny 

Běžné potraviny, ovoce a zelenina 

Běžná zvířata v ZOO 

Běžné vlastnosti zvířat 

Důležité budovy a obchody ve městě 

Volnočasové aktivity 

Dny v týdnu 

Běžná povolání 

Běžné typy počasí 

 

Vazba Wha´t this? 

Sloveso „mít“ ve 3. os., č.j. 

Přivlastňovací zájmena „jeho, její“ 

Otázka a zápor v přítomném čase 

plnovýznamových sloves ve 3.os., č.j. 

Stupňování přídavných jmen 

Stažené tvary slovesa „být“ v kladu a záporu 

Vazba „there is/there are“ 

Otázka a krátká kladná/záporná odpověď 

k vazbě slovesa „mít rád“ 

Předložky „v, pod, na“ 

Vyjádření času 

Dotazy na počasí 

Týdenní režim 

Přítomný čas průběhový 

 

   

Český jazyk  

   

Hudební výchova  

   

Přírodověda  

   

Matematika  

 

Pracovní činnosti  

 



 

ANGLIČTINA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• odpoví na pozdrav, odpoví na jednoduché otázky, představí se, 

použije zdvořilostní fráze při setkání a loučení, hláskuje  

• reaguje správně na jednoduché pokyny a otázky učitele, reaguje na 

ně verbálně i neverbálně 

• napíše samostatně dopis o sobě a své rodině 

• použije správně krátkou odpověď: Yes, I do. No, I don´t 

• utvoří otázky s použitím Who..? Where..? When..? What..? What 

time..? How.? How many? Why?  

• vyjmenuje roční období, popíše počasí a činnosti, které do určeného 

období patří 

• vyjmenuje dny v týdnu a měsíce v roce 

• popíše počítač, vyjádří svůj vztah k počítačům pomocí otázek: Do 

you like… Can you ?…What do you do on a computer ?  

• rozumí obsahu krátkého mluveného textu s vizuální oporou  

• popíše nábytek a vybavení bytu podle nakresleného plánu, popíše 

jednoduše místo, kde bydlí 

• rozliší a používá základní a řadové číslovky 

• používá vazby „there is/there are“ 

• vyjádří, kolik je hodin 

• orientuje se poslechem nahrávky v textu, v obrázku nebo schématu 

• pracuje s informacemi, které slyší v jednoduchém poslechovém textu 

• vyjádří časovou posloupnost během dne 

• používá a dovede vyjádřit rozkazovací způsob 

• vyjmenuje svoje oblíbené školní předměty, orientuje se ve školním 

rozvrhu 

 

Abeceda-hláskování 

Čísla 1-100 

Člen „a/an“ 

Množné číslo-nepravidelné tvoření 

Vazba „there is/there are“ 

Názvy zemí, rodinní příslušníci 

Dny v týdnu 

Plný a stažený tvar slovesa „to be“ 

Zápor a otázka se slovesem „to be“ 

Přivlastňovací zájmena 

„Wh“ otázky 

Domácí mazlíčci 

Školní předměty 

Plný a stažený tvar slovesa „have got“ 

Zápor a otázka se slovesem „have got“ 

Určování času 

Denní režim 

Volnočasové aktivity 

Přítomný čas prostý – stažené tvary, zápor, 

otázka 

Nábytek, části domu, významné budovy ve 

městě 

Předložky místa 

Vazba „there is/are, can, can´t“ 

Popis lidí, oblečení 

Přítomný čas průběhový, stažený tvar, zápor, 

otázka 

Vazba „how much is/are“ 

   

Český jazyk  

   

Hudební výchova  

   

Přírodověda  

   

Matematika  

 

Pracovní činnosti  

 



 

ANGLIČTINA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• vyjmenuje sportovní odvětví, popíše činnosti lidí 

• dovede správně sestavit pořádek slov ve větě 

• dovede vytvořit a používat omluvu, sdělí o sobě základní informace 

• vyjmenuje měsíce, orientuje se v kalendáři, řekne, kdy má 

narozeniny 

• píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

• rozpozná povolání podle popisu, používá osobní a přivlastňovací 

zájmena 

• vyjmenuje domácí zvířata a mazlíčky, popíše je 

• pojmenuje známější volně žijící zvířata 

• rozliší a použije přítomný průběhový a přítomný prostý čas sloves, 

rozpozná tento čas 

• orientuje se na mapě, pojmenuje nejznámější evropské a světové 

státy  

• seznámí se se životem dětí v anglicky mluvících zemích 

• používá slovesa to-be, have got, can v rozhovoru s kamarády 

• pojmenuje běžné kusy oděvu, popíše, co má na sobě 

• představí svou rodinu, dovede se zeptat na základní údaje pro 

vyplnění formuláře 

• vyjmenuje svoje oblíbené školní vyučovací předměty 

• doplní a správně používá základní předložky místa a času 

• diskutuje o tradicích v anglicky mluvících zemích, popíše 

jednoduchým způsobem jejich zvyky 
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6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

6.2.1 Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

 

Vyučovací předmět MATEMATIKA se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 1.stupně. 

1.ročník: 4 hodiny týdně 

2.ročník: 5 hodin týdně 

3.ročník: 5 hodin týdně 

4.ročník: 5 hodin týdně 

5.ročník: 5 hodin týdně 

 

Výuka je především realizována v domovských učebnách. Navštěvujeme však i počítačovou učebnu, kde 

jsou k dispozici výukové programy. U dětí jsou rozvíjeny vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém 

životě, analyticko-syntetické myšlení, logika, tvořivost a schopnost řešit problém. Ve vyučovacím procesu 

využíváme různé formy práce. Během hodiny žáci i učitelé využívají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 

Vzdělávací obsah předmětu matematika je rozdělen do čtyř tematických okruhů: 

➢ Číslo a početní operace 
➢ Závislosti, vztahy a práce s daty  
➢ Geometrie v rovině a prostoru 
➢ Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Průřezová témata. V tomto předmětu je realizována Osobnostní a sociální výchova, např. kreativita při 

tvoření slovních úloh a řešení reálných situací v praxi, dále komunikativnost, kdy si žáci sami kladou otázky 

na daná matematická témata anebo prezentují výsledky své práce před třídou, skupinová práce  

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

učitel: 

• vede žáky k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 

prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh  
• vede žáky ke zdokonalování grafického projevu 
• vede žáky k rozvíjení abstraktního, exaktního, kombinatorického a logického myšlení  
• umožňuje žákům podílet se na utváření kritérií hodnocení činnosti nebo jejich výsledků, srozumitelně 

jim stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu  
• žák: 
• přesně a stručně se vyjadřuje užíváním matematického jazyka včetně symboliky  
• provádí rozbory a zapisuje úlohy 
• zdokonaluje svůj grafický projev 
• rozvíjí své abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci 

 

Kompetence k řešení problému 

učitel: 

• napomáhá rozvíjet důvěru žáků ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh 
• vede je k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 
• učí žáky provádět rozbor problémů a plánů řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, 

vyhodnocování správnosti výsledků 
• zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků, klade otevřené otázky  
• vede žáky ke stanovování cílů, plánování úkolů a postupů 
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• zařazuje takové metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a samostatným závěrům, umožňuje 

žákům pracovat s odbornou literaturou 
• podle potřeb žáků pomáhá v činnostech 
• pracuje s chybou žáka jako s příležitostí ukázat cestu ke správnému řešení 

žák: 

• rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, učí se sebekontrole, systematičnosti, 

vytrvalosti a přesnosti 
• provádí rozbor problémů a plánu řešení  
• zvolí správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 
• odhaduje výsledky, volí správný postup, vyhodnocuje správnost výsledků 
• provádí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků 

Kompetence komunikativní 

učitel: 

• vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu, k užívání matematické terminologie 

včetně symboliky 
• zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

žák:  

• přesně a stručně se vyjadřuje užíváním matematického jazyka včetně symboliky 
• využívá prostředků výpočetní techniky 
• osvojuje si základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů 
• zdůvodňuje matematické postupy 
• vytváří hypotézy 
• komunikuje na odpovídající úrovni o problému a jeho řešení 

Kompetence sociální a personální 

učitel: 

• vede žáky ke kritickému usuzování, věcné a srozumitelné argumentaci prostřednictvím řešení 

matematických problémů, k přátelskému přístupu v podobě rady a pomoci 
• vede žáky k práci v různorodých skupinách a k jejich vzájemné toleranci 

žák: 

• učí se kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení 

matematických problémů 
• učí se kolegiální radě a pomoci, práci v týmu, podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu 
• spolupracuje ve skupině 
• věcně argumentuje 
• učí se schopnosti sebekontroly 

Kompetence občanská 

učitel: 

• zadává žákům zpracovávání informací, při kterém jsou vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy 

sdělení 
• učí žáky hodnotit svou práci i práci ostatních 
• vede je k ohleduplnosti a taktu, k vnímání složitosti světa 

žák: 

• učí se kritickému myšlení nad obsahy sdělení 
• učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu 
• učí se vnímat složitosti světa 
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• respektuje názory ostatních 
• si formuje volní a charakterové rysy 

Kompetence pracovní 

učitel: 

• napomáhá žákům vytvářet si zásobu matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, k 

využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech 
• pro žáky s postižením dává k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály 
• zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů 

a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 
• vede žáky ke správným způsobům užití techniky, vybavení a pomůcek 

žák: 

• si tvoří zásobu matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě 
• učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 
• si zdokonaluje grafický projev 
• je veden k efektivitě při organizování vlastní práce 

Kompetence digitální 

učitel: 
• učí žáky rozlišovat obrazné symboly, porozumět jejich významu (např. značky, piktogramy, šipky), 

odlišovat symboly s jednoznačným a nejednoznačným významem 

• vede žáky k posouzení úplnosti dat s ohledem na řešený problém, k dohledávání chybějících 

informací potřebných k řešení úloh nebo situací v doporučených online zdrojích a k ověřování 

informací z více zdrojů 
• motivuje žáky k využití digitálních technologií v situacích, kdy jim jejich použití usnadní činnost 

(např. převedení údajů z tabulky do diagramu v tabulkovém procesoru) 
• klade důraz na používání kalkulátoru, např. při provádění kontroly odhadů 

žák: 

• vyhledává, sbírá a třídí data i s použitím digitálních technologií; posoudí úplnost dat s ohledem na 

řešený problém, chybějící data získá či vyhledá v doporučených zdrojích 
• čte a sestavuje jednoduché tabulky i za pomoci digitálních technologií a vytváří diagramy 
• řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 

obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky, i s využitím digitálních technologií 

 



 

MATEMATIKA - 1. ročník 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

 

• počítá předměty do 20, vytváří soubory s daným počtem prvků 

• vyhledá a zobrazí čísla na číselné ose do 20 

• orientuje se v číselné řadě do 20 

• dočítá do 10 a do 20 a rozkládá čísla do 20 

• sčítá a odčítá bez přechodu desítky do 20 

• sčítá a odčítá s přechodem desítky do 20 

• provádí zpaměti a písemně jednoduché početní operace 

• řeší slovní úlohy a vyhledá důležité údaje pro výpočet slovní úlohy, 

zapíše příklad a odpověď 

• řeší slovní úlohy typu o “n více“, o “n méně 

• využívá v úlohách záměnu sčítanců 

• počítá „číselné řetězy“ v oboru do 20 

 

 

 

 

 

 

  

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

Numerace s přirozenými čísly v oboru do 20 

Zápis čísla a orientace na číselné ose v desítkové 

soustavě. 

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky a 

s přechodem desítky 

  

 

  

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Jednoduché grafy a tabulky 

Práce s penězi, obchod 

Čas – celá hodina, půl hodiny 

  

 

  

 

 

Pracovní činnosti  

 

Tělesná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka 

 

Tělesná výchova 

 

Pracovní činnosti 

 

 

 



 

MATEMATIKA - 1. ročník 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• doplňuje tabulky a posloupnosti čísel 

• vyhledává informace v sloupci a v řádku 

• rozumí pojmům: vlevo, vpravo, před, za, nahoře, dole, 

 uprostřed, hned před, hned za   

• orientuje se a pozná celou a půlhodinu na běžných hodinách   

• uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi  

         

 

 
 

 
 
 

 

• rozezná, pojmenuje a nakreslí základní rovinné útvary (trojúhelník, 

čtverec, obdélník, kruh) a nachází v realitě jejich reprezentaci 

 

• rozezná, pojmenuje a vymodeluje jednoduchá tělesa (koule, krychle, 

válec) a nachází v realitě jejich reprezentaci 

 

 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Rovinné útvary - čtverec, obdélník, kruh, 

trojúhelník 

Tělesa – krychle, koule, válec 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

Pracovní činnosti 



 

MATEMATIKA - 2. ročník 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

 
 

• čte, zapisuje a porovnává jedno a dvojciferná čísla v oboru do 100 

• sčítá a odčítá desítky v oboru do 100 

• rozkládá čísla na desítky a jednotky 

• orientuje se v číselné řadě do 100, vyhledá a zobrazí čísla na č. ose 

• počítá po 5,10 do 100 

• řeší jednoduché slovní úlohy, vyhledá důležité údaje pro řešení slovní 

úlohy, zapíše příklad a odpověď 

• sčítá a odčítá bez přechodu desítky do 100 

• sčítá a odčítá s přechodem desítky do 100 

• řeší slovní úlohy typu o “n více“,  o “n méně“ 

• vypočítá příklady s jednou závorkou 

• provádí písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru 

přirozených čísel do 100 

• vyjmenuje řady násobků 0,1,2,3,4,5,10 

• zaokrouhlí čísla na 10 

 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

Numerace s přirozenými čísly v oboru do 100 

Zápis čísla a orientace na číselné ose v oboru do 

100 

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky 

Vlastnosti početních operací s čísly – využití 

závorek 

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky 

Rozklad čísel v oboru do 100 

Násobení a dělení– 0,1,2,3,4,5,10 

Písemné algoritmy v oboru do 100 

Zaokrouhlování čísel na 10 

 

 

 ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Jednoduché grafy a tabulky 

  

 

 

Pracovní činnosti 

Prvouka 

 

Tělesná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka 

 

Tělesná výchova 



 

MATEMATIKA - 2. ročník 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• uvědomuje si násobení jako opakované sčítání stejných sčítanců 

• vypočítá příklady násobení a dělení v oboru násobilek 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

10 

• řeší úlohy typu „n-krát více“, „n-krát méně“ 

 

 

 

• orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času  

• doplňuje informace do tabulky, vyhledává informace z tabulek 

• popisuje jednoduché závislosti z praktického života  

• rozlišuje využití základních jednotek v praxi 

• seznámení s jinou formou zápisu hodin – digitální hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtení a doplňování jednoduchých diagramů a 

tabulek v oboru do 100 

Práce s penězi, obchod 

Čas - celá, třičtvrtě, půl, čtvrt, hodina, minuta 

Seznámení s jednotkami míry (cm, m), 

jednotkami hmotnosti ( kg, g), jednotkami 

objemu (l, hl), teplota (°C)  

Seznámení s digitálním časem 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Základní útvary v rovině – druhy čar, body 

v rovině, přímka a její vlastnosti, úsečka, 

geometrické tvary 

Základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, 

jehlan, koule, kužel, válec 

Osově souměrné útvary 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A 

PROBLÉMY 

Slovní úlohy, logické úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

Pracovní činnosti 

 

 



 

MATEMATIKA - 2. ročník 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• žák rozlišuje pojem kreslení a rýsování 

• osvojuje si správné návyky při rýsování 

• rýsuje, měří a odhaduje délku úsečky 

• rozezná, pojmenuje a vymodeluje jednoduchá tělesa (koule, krychle, 

válec) 

• rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

 
 

 
 
 
 

• řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být 

závislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky 

 

 

 

Číselné obrázkové řady 

Magické čtverce 

Prostorová představivost 

Matematický klokan -  kategorie Cvrček 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



 

MATEMATIKA - 3.ročník 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

 

• počítá po jednotkách, desítkách a stovkách 

• čte a píše trojciferná čísla 

• znázorňuje dvojciferná a trojciferná čísla na číselné ose 

• porovnává čísla v oboru do 1000  

• zaokrouhluje čísla na desítky a stovky 

• rozkládá čísla do 1000 

• sčítá a odčítá násobky sta 

• písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla, provádí kontrolu výpočtu 

• používá výrazy „sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl“ 

• řeší úlohy typu „n -krát více, n -krát méně“ 

• řeší a vytváří úlohy na sčítání a odčítání 

• provádí předběžný odhad výsledku 

• řeší příklady násobení a dělení v oboru malé násobilky 

• dokáže pamětně vynásobit dvojciferné číslo jednociferným číslem 

v jednoduchých příkladech mimo obor malé násobilky 

 ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Numerace s přirozenými čísly v oboru do 1000 

Zápis čísla a orientace na číselné ose v desítkové 

soustavě. 

Sčítání a odčítání do 1000  

Vlastnosti početních operací s čísly – využití 

závorek 

Malá násobilka, dělení 0 – 10 

Dělení se zbytkem 

Písemné algoritmy v oboru do 1000 

Zaokrouhlování čísel na 100 

Rozklad čísel v oboru do 1000        

Písemné násobení jednociferným činitelem  

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Jednoduché grafy a tabulky. 

Práce s penězi, obchod 

 

 

Anglický jazyk 

 

 

Prvouka 

 

Tělesná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka 

 

Tělesná výchova 



 

MATEMATIKA - 3.ročník 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• dělí dvojciferné číslo jednociferným číslem mimo obor malé 

násobilek a určí neúplný podíl a zbytek 

• používá výrazy „dělenec, dělitel, podíl, neúplný podíl, činitel, 

součin“ 

• provádí samostatně kontrolu početních výkonů 

 

 

• doplňuje tabulky a posloupnosti čísel 

• orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

• popisuje jednoduché závislosti z praktického života  

• převádí jednotky délky v oboru 1000, 100, 10 (mm, cm, dm, m, km). 

• provádí odhady vzdálenosti a délky 

 

 

 

• rýsuje přímky a polopřímky 

• rýsuje a měří úsečky s přesností na milimetry 

Hodiny a určování času 

Jednotky délky mm, cm, dm, m, km 

Seznámení s jednotkami hmotnosti a objemu 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

  

Základní útvary v rovině – druhy čar, body 

v rovině, přímka a její vlastnosti, úsečka, 

geometrické tvary, tělesa 

Základní vlastnosti - krychle, kvádru 

Úsečka – měření, porovnávání, rýsování 

Polopřímka  

Vzájemná poloha přímek 

Mnohoúhelníky 

Trojúhelník  

Kružnice, kruh 

Osově souměrné útvary 

Obvody jednoduchých obrazců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

Pracovní činnosti 



 

MATEMATIKA - 3.ročník 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• označuje bod, průsečík dvou přímek, střed kružnice velkým 

písmenem a přímku a kružnici malým psacím písmenem 

• rozlišuje rovinné útvary - mnohoúhelník, trojúhelník, obdélník, 

čtverec, kruh a kružnici 

• rýsuje libovolné trojúhelníky a poznává vlastnosti trojúhelníku 

• popisuje správně vrcholy a strany 

• seznámí se s technikou rýsování kružítkem a jeho údržbo 

• sestrojí libovolnou kružnici s daným středem 

• určí obvod jednoduchých obrazců (trojúhelník, čtverec, obdélník) 

sečtením jejich stran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A 

PROBLÉMY 

Slovní úlohy, logické úlohy 

Číselné obrázkové řady 

Magické čtverce 

Prostorová představivost 

Matematický klokan -  kategorie Cvrček 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



 

MATEMATIKA - 3.ročník 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• řeší jednoduché praktické slovní úlohy jejichž řešení nemusí být 

závislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky 

 



 

MATEMATIKA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• počítá všemi početními úkony v oboru přiroz. čísel do 1000 

• počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících a tisících 

• čte, píše a umí zobrazit čísla na číselné ose 

• znázorní na číselné ose, počítá všemi početními úkony, porovnává 

čísla do 1 000 000  

• zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky. 

• rozkládá čísla v desítkové soustavě 

• pamětně násobí a dělí čísla nejvýše se dvěma různými číslicemi 

jednociferným číslem (např. 12x4) 

• písemně násobí jednociferným a dvojciferným činitelem 

• písemně dělí jednociferným dělitelem 

• přečte a zapíše římské číslice do 20 

• pojmenuje jednotlivé části zlomku 

• vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou 

zlomkem na příkladech z běžného života 

• využívá názorných obrázků k určování     
1

2
   
1

3
   
1

4
   
1

5
   
1

10
    z celku 

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

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

Číselný obor do 1 000 

Číselný obor do 1 000 000 

Zaokrouhlování čísel 

Násobení a dělení mimo obor násobilek 

Římské číslice 

Zlomky 

Sudá a lichá čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Český jazyk 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Pracovní činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATIKA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• porovná zlomky se stejným jmenovatelem  

• sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 

• řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, 

pětiny a desetiny daného počtu 

• řeší jednoduché slovní úlohy, napíše stručný zápis, slovní úlohu 

vypočítá a napíše odpověď na otázku 

• rozeznává sudá a lichá čísla 

 

 

 

 

 

• určí vzájemnou polohu dvou přímek 

• sestrojí rovnoběžku s danou přímkou 

• sestrojí kolmici k dané přímce pomocí trojúhelníku s ryskou 

• sestrojí rovnoběžku pomocí dvou pravítek 

• rýsuje kružnici, kruh s daným středem a daným poloměrem 

 

 

 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 

Přímka, úsečka, polopřímka 

Rovnoběžky, kolmice 

Čtverec, obdélník 

Kružnice, kruh (střed, poloměr) 

Trojúhelník – rýsování, vlastnosti 

Osová souměrnost, osa souměrnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Jednotky času, objemu, hmotnosti, délky 

Výpočet obvodu čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

Výpočet obsahu čtverce, obdélníku 

Obsah rovinných útvarů pomocí čtvercové sítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATIKA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• rýsuje čtverec a obdélník 

• pozná a sestrojí trojúhelník pravoúhlý (pomocí kolmice), 

rovnoramenný, rovnostranný 

• pozná souměrný útvar 

• určí osu souměrnosti modelováním, překládáním, rýsováním 

trojúhelníku s ryskou 

• narýsuje souměrný útvar 

 

 

• orientuje se v čase 

• ovládá jednotky času, hmotnosti, délky, objemu 

• převádí jednotky času, hmotnosti, objemu a délky 

• vypočítá obvod čtverce, obdélníka, trojúhelníka 

• vypočítá obsah čtverce, obdélníka 

 

 

 

• řeší jednoduché praktické úlohy a problémy 

• vytváří vlastní postupy a způsoby řešení 

 

 

 

NESTANDARTNÍ  APLIKAČNÍ ÚLOHY A 

PROBLÉMY 

Slovní úlohy, úlohy z praxe 

Magické čtverce 

Číselné řady 



 

MATEMATIKA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• počítá a bezpečně ovládá početní výkony v oboru přirozených čísel  

do 1 000 000 

• porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné ose 

• zapisuje přirozená čísla v požadovaném tvaru v desítkové soustavě 

• pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých případech. 

• samostatně provádí kontrolu výpočtů 

• řeší a tvoří jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu 

nebo dvěma výpočtům s přirozenými čísly 

• písemně dělí dvojciferným dělitelem 

• nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě 

• ovládá a aplikuje římské číslice do 20, celé stovky, zapisuje 

jednotlivá čísla do 10 000 

• určí jednotky délky, hmotnosti, času, objemu a převádí tyto veličiny 

• vyjádří přímou a nepřímou úměrnost, aplikuje na praktických 

příkladech 

• zapíše, seřadí a porovnává desetinná čísla 

• sčítá a odčítá desetinná čísla, zaokrouhluje desetinná čísla 

• převede desetinné číslo na zlomek a zpět na desetinné číslo 

• násobí a dělí desetinná čísla celým číslem i násobkem čísla 10 

 

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

Číselný obor do 1 000 000, nad 1 000 000 

Kladná a záporná čísla 

Římské číslice 

Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času 

Desetinná čísla 

Zlomky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Český jazyk 

Informatika 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Tělesná výchova 

Hudební výchova 



 

MATEMATIKA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 

 

 

 

 

 

 

• definuje úhlopříčky čtverce a obdélníku 

• popíše vlastnosti úhlopříček 

• narýsuje úhel, jeho osu, porovnává úhly 

• pojmenuje pravidelné rovinné útvary 

• modeluje krychli a kvádr 

• popíše vzájemnou polohu dvou kružnic  

• staví z krychliček různé tvary podle zadání 

 

 

 

• vyhledává, sbírá a třídí data 

• vypočítá obsah čtverce a obdélníka, převádí jednotky obsahu 

• vypočítá povrch krychle a kvádru 

• určí souřadnice bodů 

 

 

 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

 

Geometrické útvary 

Úhlopříčky čtverce a obdélníku 

Úhel 

Jednotky obsahu 

Krychle a kvádr 

Povrch kvádru a krychle 

 

 

 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Jednotky času, objemu, hmotnosti, délky 

Jednotky obsahu 

Obvod a obsah rovinných útvarů 

Souřadnice bodů 

 

 

 

 

 

NESTANDARTNÍ  APLIKAČNÍ ÚLOHY A 



 

MATEMATIKA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 

 

 
 

• řeší nestandartní slovní úlohy a problémy 

• vytváří vlastní postupy a způsoby řešení 

• sestavuje krychle podle zadání 

• vytváří prostorové objekty z krychlí 
 
 
 
 

 

PROBLÉMY 

Slovní úlohy, úlohy z praxe 

Prostorová představivost 
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6.3 Vzdělávací oblast: Informatika 

6.3.1 Vyučovací předmět: INFORMATIKA 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vyučovací předmět INFORMATIKA se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5.ročníku. 

4.ročník: 1 hodina týdně 

5. ročník: 1 hodina týdně 

 

Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační 

systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, 

kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní 

činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. 

Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou. Hlavní 

důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace 

a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako 

prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje 

data různého typu, jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší. 

Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá 

informatika svým specifickým dílem. 

Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší, buď v PC učebně, nebo v běžné učebně 

s přenosnými notebooky, s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez počítače. 

V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi 

a spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem. 

Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své 

hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání. 

Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. K realizaci výuky není třeba žádných 

nákupů pomůcek kromě běžných počítačů. 

Vzdělávací obsah předmětu informatika je rozdělen do tří čtyř okruhů: 

➢ Data, informace a modelování  
➢ Algoritmizace a programování 
➢ Informační systémy 
➢ Digitální technologie 

Průřezová témata. V tomto předmětu je realizována Osobnostní a sociální výchova, Výchova k 

myšlení v evropských a globálních souvislostech a zejména Mediální výchova (např. sestavování 

článků do obecních novin). 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

učitel: 

• zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních 

a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností 

s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu, 

apod. 
• vede žáky k využívání jejich vlastních poznámek při praktických úkolech 
• učí žáky pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 
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žák: 

• samostatně objevuje možnosti využití ICT v praktickém životě 
• pracuje tvořivě, samostatně, práci dotahuje do konce (sebekontrola) 
• při své práci využívá různé informační zdroje  
• plánuje si práci, rozvrhne si časový harmonogram práce 

Kompetence k řešení problému 

učitel: 

• zadáváním různě složitých úkolů vede žáky k tvořivému přístupu při jejich řešení 
• učí je chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou 

často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 
• vede žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 
• je v roli konzultanta 

žák: 

• analyzuje problémovou situaci 
• samostatně hledá řešení konkrétních situací 
• posuzuje různé formy řešení a vybírá nejvhodnější postup 
• pracuje s dialogovými okny a nalézá možnosti jejich využití bez pomoci učitele 
• odůvodní své řešení problému 

Kompetence komunikativní 

učitel: 

• učí žáky pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – práce odevzdávají 

prostřednictvím elektronické pošty 
• učí žáky při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla 

žák: 

• využívá ICT ke komunikaci na dálku (e-mail, chat)  
• řeší úkoly společně se svým spolužákem (práce dvou žáků u jednoho počítače) 
• obhajuje a prezentuje svou práci před kolektivem 
• zpracovává výsledky své práce do dokumentu stylisticky, formálně i obsahově správně 

(úprava, vzhled, pravopis, ...) 

Kompetence sociální a personální 

učitel: 

• při práci vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech je učí pracovat v týmu, 

rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 
• přizývá žáky k hodnocení prací-žáci se tak učí hodnotit svoji práci i práci ostatních 
• při vzájemné komunikaci vede žáky k ohleduplnosti a taktu, učí je chápat, že každý člověk je 

různě chápavý a zručný 

žák: 

• dovede slušnou formou požádat o pomoc a využívá radu a pomoc spolužáků 
• učí se pracovat v týmu 
• přebírá různé role v pracovním týmu 
• hodnotí svoji práci 
• učí se ohleduplnosti a taktu 
• zná své silné a slabé stránky a dovede s nimi pracovat 

Kompetence občanská 

učitel: 
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• seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský 

zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...)  
• při zpracovávání informací vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se 

mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami 

žák: 

• chápe obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, 

bezpečnost, hesla ...) 
• respektuje druhé, je ohleduplný k ostatním spolužákům 
• přebírá odpovědnost za své chování 
• nepoužívá násilných forem chování 
• fyzickému a psychickému násilí ve škole se aktivně postaví 

Kompetence pracovní 

učitel: 

• dbá, aby žáci dodržovali bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

žák: 

• dodržuje základní hygienická pravidla při práce s počítačem 
• využívá ICT pro hledání důležitých informací pro svůj další profesní rozvoj 

Kompetence digitální 

učitel: 
• vytváří prostor pro spolupráci, komunikaci a sdílení informací mezi žáky v digitálním 

prostředí 
• seznamuje žáky s moderními digitálními technologiemi 
• vede žáky k předcházení situacím ohrožujícím zdraví 

žák: 

• využívá digitální zařízení při učení  
• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby 
• vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace 
• chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost,  
• seznamuje se s novými technologiemi



 

INFORMATIKA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje, vysvětlí, 

k čemu slouží 

• edituje digitální text, vytvoří obrázek  

• přehraje zvuk či video  

• uloží si svoji práci do souboru, otevře soubor  

• používá krok zpět, zoom  

• řeší úkol použitím schránky  

• dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním zařízením  

• uvede různé příklady využití digitálních technologií v zaměstnání 

rodičů najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci propojí 

digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika 

• pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu, odhlásí se  

• při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na vzdálených 

počítačích a spouští online aplikace  

• rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá pomoc 

dospělého  

• sdělí informaci obrázkem  

• předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel  

• zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text  

• zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí mřížky  

• sestaví obrázek z daných geometrických tvarů či navazujících úseček 

  

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Digitální zařízení  

Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace  

Ovládání myši  

Kreslení čar, vybarvování  

Používání ovladačů  

Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)  

Kreslení bitmapových obrázků  

Psaní slov na klávesnici  

Editace textu  

Ukládání práce do souboru  

Otevírání souborů  

Přehrávání zvuku  

Využití digitálních technologií v různých 

oborech  

Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 

uživatele  

Práce se soubory  

Propojení technologií, internet  

Sdílení dat, cloud  

Technické problémy a přístupy k jejich řešení 

 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 

Piktogramy, emodži  

Kód  

Přenos na dálku, šifra  

Pixel, rastr, rozlišení  

Tvary, skládání obrazce 

  

 

 

 

 

Výtvarná výchova  

   

   

   

   

Český jazyk  

   

   

Hudební výchova  

   

   

Přírodověda  

   

 

 

 

 

 

 

 

Matematika  

 

 

Pracovní činnosti 



 

INFORMATIKA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních materiálech  

• doplní posloupnost prvků  

• umístí data správně do tabulky, doplní prvky v tabulce  

• v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za správný  

• v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro 

ovládání postavy  

• rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, co se bude 

opakovat a kolikrát  

• upraví program pro obdobný problém  

• nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky  

• určí, jak spolu prvky souvisí  

• v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program 

řídící chování postavy  

• v programu najde a opraví chyby  

• rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před nebo za něj  

• vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky  

• přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky  

    
INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Data, druhy dat  

Doplňování tabulky a datových řad  

Kritéria kontroly dat, řazení dat v tabulce  

Vizualizace dat v grafu  

Systém, struktura, prvky, vztahy  

 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 

Příkazy a jejich spojování  

Opakování příkazů  

Pohyb a razítkování  

Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy  

Vlastní bloky a jejich vytváření  

Kombinace procedur  

Kreslení čar  

Pevný počet opakování  

Ladění, hledání chyb  

Vlastní bloky a jejich vytváření  

Změna vlastností postavy pomocí příkazu  

Náhodné hodnoty  

Čtení programů  

Programovací projekt  

Ovládání pohybu postav  

Násobné postavy a souběžné reakce  

Modifikace programu  

Animace střídáním obrázků  

Spouštění pomocí událostí  

Vysílání zpráv mezi postavami  

  

 

Český jazyk  

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

Výtvarná výchova  

 

 

   

 

 

 

 

Matematika  

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIKA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup zjednodušit  

• cíleně využívá náhodu při volbě vstupních hodnot příkazů  

• pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty  

• pomocí obrázku znázorní jev  

• pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy  

• v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro 

řízení pohybu a reakcí postav  

• používá události ke spuštění činnosti postav  

• přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky  

• ovládá více postav pomocí zpráv 

  

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 

Graf, hledání cesty  

Schémata, obrázkové modely, model  

   

 

 

 

 

Přírodověda 
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6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět  

6.4.1 Vyučovací předměty PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA,  VLASTIVĚDA 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Vyučovací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT dělíme na 1. stupni na tyto předměty: 

• prvouka 

• přírodověda 

• vlastivěda 

Prvouka 

1.ročník: 2 hodiny týdně 

2.ročník: 2 hodiny týdně 

3.ročník: 2 hodiny týdně 

 

Přírodověda 

4.ročník: 1 hodina týdně 

5.ročník: 2 hodiny týdně 

 

Vlastivěda 

4.ročník: 2 hodiny týdně 

5.ročník: 2 hodiny týdně 

Výuka je realizována ve třídách, v přírodě, v obci či v okolí obce Trojanovice, v počítačové učebně. 

Součástí výuky jsou i exkurze (planetárium), výlety. 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i 

současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým integrovaným 

obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1.stupni. 

Vzdělávací obsah všech předmětů z oblasti Člověk a jeho svět je rozdělen do pěti tematických 

okruhů: 

➢ Místo, kde žijeme 
➢ Lidé kolem nás 
➢ Lidé a čas 
➢ Rozmanitost přírody 
➢ Člověk a jeho zdraví 

Místo, kde žijeme – zde se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm 

chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly 

přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich 

národní cítění a vztah k naší zemi. 

Lidé kolem nás – žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, 

uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, 

snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí 

kulturu. Seznamují se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, 

celou společnost nebo i svět. 

Lidé a čas – žáci se učí orientovat v dějích a čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události 

postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjí a jakým 

změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a 

regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Chceme u žáků vyvolat 
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zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně 

vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů. 

Rozmanitost přírody – žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se 

život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k 

tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní 

děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně 

obnovovat. 

Člověk a jeho zdraví – žáci poznávají především sebe. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od 

narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, 

výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci 

i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích. Žáci si postupně uvědomují, 

jakou zodpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. 

Průřezová témata 

Prvouka – Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova. 

Přírodověda – Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova. 

Vlastivěda – Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Výchova demokratického občana. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

učitel: 

• učí žáky používat učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu 
• učí žáky získávat informace o přírodě, pozorovat jevy v přírodě, zaznamenávat a hodnotit 

výsledky pozorování 
• podporuje různé přijatelné způsoby dosažení cíle 
• učí žáky trpělivosti a práci s chybou 
• vybírá pro žáky vhodné způsoby, metody a strategie učení 

žák: 

• pozoruje přírodní jevy, hledá souvislosti mezi nimi 
• čte přiměřené texty 
• vyhledává informace např. v encyklopediích, časopisech 
• získává a třídí informace o přírodě 
• učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování 

Kompetence k řešení problému 

učitel: 

• učí žáky nebát se problémů 
• vede žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problému 
• podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování 
• učí žáky řešit zadané úkoly a správně se rozhodovat v různých situacích, umět své rozhodnutí 

obhájit 
• podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

žák: 

• za pomoci dospělého vnímá nejrůznější problémové situace 
• vyhledává informace vhodné k řešení problému  
• učí se řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích 
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Kompetence komunikativní 

učitel: 

• rozvíjí u žáků dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory 
• umožňuje prezentaci práce žáků 
• vede žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků 
• seznamuje žáky s různými typy textů a obrazových materiálů dbá na používání správné 

terminologie při pojmenovávání pozorovaných skutečností 
• vede žáky ke správné komunikaci při práci ve skupině 

 

žák: 

• s ohledem na věk a schopnosti formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 
• ptá se, odpovídá na otázky, rozmyslí si odpověď 
• naslouchá promluvám druhých 
• seznamuje se s různými typy textů, obrazových materiálů 

Kompetence sociální a personální 

učitel: 

• vede žáky ke spolupráci při práci ve skupině, k respektování názorů a zkušeností jiných 
• podporuje vzájemnou pomoc žáků 
• důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování 
• učí žáky kriticky hodnotit svou práci 
• podílí se na utváření příjemné atmosféry při výuce 

žák: 

• spolupracuje ve skupině a přijímá různé role ve skupině 
• respektuje názory a zkušenosti jiných 
• v případě potřeby požádá o pomoc 

Kompetence občanská 

učitel: 

• umožní žákům poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, tolerovat individuální odlišnosti  
• vede žáky k dodržování základních společenských norem chování 
• buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 
• vysvětluje základní ekologické souvislosti 
• motivuje žáky k možnosti jejich aktivního uplatnění ochrany přírody 

žák: 

• je veden k respektování názoru druhých 
• podílí se na utváření pravidel chování 

Kompetence pracovní 

učitel: 

• vede žáky k utváření pracovních návyků při samostatné i týmové činnosti 
• důsledně vede žáky k dodržování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a k plnění povinností 
• vede žáky ke správným způsobům užívání pomůcek a techniky 

žák: 

• dodržuje vymezená pravidla 
• hodnotí výsledky své práce 
• bezpečně pracuje s jednoduchými nástroji a materiálem 
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Kompetence digitální 

učitel: 
• klade důraz na vytváření společných pravidel chování ve třídě včetně pravidel při práci s 

technologiemi a na jejich dodržování 
• vede žáky k dodržování pravidel chování při interakci v digitálním prostředí, k ochraně 

osobních údajů a k uvědomění si, které údaje je vhodné, a naopak nevhodné o sobě 

zveřejňovat a proč 
• vede žáky k respektování autorských práv při využívání obrázků, videí a informací 
• vede žáky ke zdravému používání online technologií, k uvědomění si zdravotních rizik, která 

mohou nastat při jejich dlouhodobém používání, a k jejich předcházení, např. zařazováním 

relaxačních chvilek 
• motivuje žáky ke zkoumání přírody s využitím online aplikací a ke vhodnému využívání 

digitálních map a navigací 
• dává žákům prostor k plánování a realizaci pozorování a pokusů s účelným využitím digitálních 

technologií 

žák: 

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

elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 

zdraví, dodržuje zásady zdravé práce s digitálními technologiemi 
• rozpozná ve svém okolí a v digitálním světě jednání a chování, která nelze tolerovat 
• formuluje a dodržuje zásady zdravého a bezpečného přístupu k práci s digitálními 

technologiemi, rozezná nebezpečí v digitálním prostředí a vybere informace, které o sobě 

může zveřejnit 
• porovná na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy do známých skupin, využívat k tomu i jednoduché klíče, atlasy a 

další doporučené zdroje včetně digitálních



 

PRVOUKA – 1. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

 

• rozpozná vhodné a nevhodné chování a uplatňuje základní pravidla 

slušného chování 

• orientuje se v budově školy a v okolí školy 

• uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu 

při cestě do školy a ze školy 

• pojmenuje zemi a obec, ve které žije 

• orientuje se v okolí svého bydliště 

• popíše rozdíl mezi městem a obcí 

• pozná základní státní symbol – vlajka 

 

 

• popíše význam rodiny pro člověka 

• pojmenuje nejbližší rodinné příslušníky a orientuje se 

v příbuzenských vztazích v rodině 

• popíše zvyklosti v rodině 

• vysvětlí důležitost vzájemné pomoci v rodině a aplikuje ji 

  

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME  

 

Škola – prostředí školy, vztahy, bezpečné 

chování ve škole a v okolí  

Domov – vlast, prostředí a orientace v místě 

bydliště – obec 

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Rodina – vztahy, rodinní příslušníci 

 

 

 

LIDÉ A ČAS 

 

Orientace v čase 

Měření času 

Kalendář 

 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 

Změny v přírodě související s ročním obdobím 

  

 

Výtvarná výchova  

Český jazyk 

Matematika 

Hudební výchova 

Anglický jazyk 

   

   

 

 

 

 

Český jazyk 

Matematika 

Pracovní činnosti 

Anglický jazyk 

 

 

 

Pracovní činnosti 

Výtvarná výchova 

Matematika 

Tělesná výchova 

 

 

 

 

Český jazyk 



 

PRVOUKA – 1. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• vyjmenuje změny související s časem, které přináší 

• vybere odlišné způsoby měření času 

• vyjmenuje čtyři roční období, měsíce v roce, dny v týdnu 

• uvědomuje si význam některých dní v roce 

 

 

 

• charakterizuje jednotlivá roční období a popíše viditelné proměny 

v přírodě  

• pozná dané rostliny v známé lokalitě 

• popíše základní části rostlinného těla 

• rozdělí stromy podle listů 

• zařadí živočichy mezi domácí a volně žijící  

• rozliší a porovná chování živočichů v závislosti na ročním období      

• zná a zdůvodní pravidla slušného chování v přírodě a podílí se na 

ochraně životního prostředí 

 

 

• uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní 

návyky 

Živočichové 

Rostliny 

Ochrana přírody 

 

 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 

Péče o zdraví  

Lidské tělo 

Nemoc, úraz, první pomoc 

 

Tělesná výchova 

Pracovní a výtvarná 

výchova 

 

 

 

 

 

 

Pracovní činnosti 

Tělesná výchova 

Výtvarná výchova 

Matematika 



 

PRVOUKA – 1. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• vyjmenuje vhodné činnosti a chování, kterým upevňuje své zdraví 

• pojmenuje základní části lidského těla 

• vybere bezpečná a nebezpečná místa pro hry a trávení volného času 

• na modelové situaci předvede rozhovor se záchrannou službou 

 



 

PRVOUKA – 2. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

Žák: 

• rozpozná vhodné a nevhodné chování a uplatňuje základní pravidla 

slušného chování 

• rozliší školní a kalendářní rok 

• orientuje se v budově školy a v okolí školy 

• uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu 

při cestě do školy a ze školy 

• pojmenuje základní dopravní značky 

• vyjmenuje základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a 

cíleně je používá 

• pojmenuje zemi a obec, ve které žije 

• orientuje se v okolí svého bydliště 

• popíše rozdíl mezi městem a obcí 

• zná adresu svého bydliště 

• pozná základní státní symboly – vlajka, hymna 

 

 

 

• popíše význam rodiny pro člověka 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 

Škola – prostředí školy, vztahy ve třídě, základní 

orientace silničním provozu 

Domov – vlast, prostředí a orientace v místě 

bydliště – obec, státní symboly 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 

 

Rodina – vztahy, rodinní příslušníci, vzájemné 

chování 

 

 

 

LIDÉ A ČAS 

 

Orientace v čase - rok a jeho rozdělení 

Přítomnost, budoucnost a minulost 

Měření času 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

Český jazyk 

Matematika 

Hudební výchova 

Anglický jazyk 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk 

Matematika 

Pracovní činnosti 

Anglický jazyk 

 

 

 

 

Pracovní činnosti 

Výtvarná výchova 



 

PRVOUKA – 2. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• pojmenuje nejbližší rodinné příslušníky a orientuje se 

v příbuzenských vztazích v rodině 

• srovná a ctí věkové odlišnosti 

• popíše zvyklosti v rodině 

• vysvětlí důležitost vzájemné pomoci v rodině a aplikuje ji 

 

 

• vyjmenuje změny související s časem, které přináší 

• vybere odlišné způsoby měření času 

• vyjmenuje čtyři roční období, měsíce v roce, dny v týdnu 

• orientuje se v základních časových údajích  

• orientuje se v kalendáři a uvědomuje si význam některých dní v roce 

 

 

 

• charakterizuje jednotlivá roční období a popíše viditelné proměny 

v přírodě  

• pozná dané rostliny v známé lokalitě 

• popíše základní části rostlinného těla 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 

Změny v přírodě související s ročním obdobím 

Živočichové 

Rostliny 

Ochrana přírody a ohleduplné chování 

Ekosystém les, rybník 

 

 

 

 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 

Péče o zdraví 

Lidské tělo 

První pomoc – základní pravidla poskytování 

první pomoci při drobných poraněních a běžných 

onemocněních, tísňová linka 

Situace hromadného ohrožení –základní 

bezpečnostní a výstražné tabulky  

Matematika 

Tělesná výchova 

 

 

 

 

 

Český jazyk 

Tělesná výchova 

Pracovní a výtvarná 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní činnosti 

Tělesná výchova 

Výtvarná výchova 

Matematika 



 

PRVOUKA – 2. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• rozdělí stromy podle listů 

• zařadí živočichy mezi domácí a volně žijící a vysvětlí jejich užitek 

pro člověka 

• popíše jednotlivé části těla ptáků a savců 

• rozliší a porovná chování živočichů v závislosti na ročním období      

• zná a zdůvodní pravidla slušného chování v přírodě a podílí se na 

ochraně životního prostředí 

• pojmenuje rostliny a živočichy žijící u rybníka, v lese 

 

 

 

• uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní 

návyky 

• vyjmenuje vhodné činnosti a chování, kterým upevňuje své zdraví 

• uvědomuje si, kdy použít čísla tísňového volání (150, 155, 158, 112) 

a osvojí si postup a slovní formulaci při žádosti o pomoc pro sebe 

nebo jiného člověka 

• pojmenuje základní části lidského těla 

• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádné akci 

 



 

PRVOUKA – 3. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

 

• vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na 

určené místo 

• uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu 

při cestě do školy a ze školy 

• pojmenuje základní dopravní značky 

• vyjmenuje základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a 

cíleně je používá  

• začlení svou obec do příslušného okresu a kraje 

• vyjmenuje státní symboly naší vlasti 

• charakterizuje krajinu v okolí svého domova 

• vybere důležité přírodní dominanty v místní krajině  

• pojmenuje světové strany a využívá přírodní úkazy k určování 

světových stran v terénu 

 

 

 

• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi 

• projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, 

jejich přednostem i nedostatkům 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 

Škola 

Obec, město, vlast 

Okolní krajina (místní oblast, region) 

Orientace v krajině 

 

 

 

 

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 

Rodina 

Mezilidské vztahy 

Povolání 

 

 

 

 

 

LIDÉ A ČAS 

Orientace v čase a časový řád 

Současnost a minulost v našem životě 

 

 

 

Český jazyk 

Matematika 

Tělesná výchova 

Výtvarná výchova 

Pracovní činnosti 

Hudební výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk 

Matematika 

Pracovní činnosti 

 

 

 

 



 

PRVOUKA – 3. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• posoudí jednání a chování, která nelze tolerovat a která porušují 

základní lidská práva 

• odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• orientuje se v kalendářním a školním roce a vyhledá významné dny v 

roce 

• 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 

• uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na 

příkladech porovnává minulost a současnost 

 

 

• vysvětlí rozdíl mezi přírodninou a lidským výtvorem 

Pověsti, regionální památky 

 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Příroda a lidské výtvory 

Vlastnosti látek 

Podmínky života na Zemi 

Sluneční soustava 

Rostliny 

Živočichové 

Houby  

Ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 

Péče o zdraví  

Lidské tělo 

Návykové látky a zdraví 

Osobní bezpečí a krizové situace 

Situace hromadného ohrožení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

Český jazyk 

Výtvarná výchova 

Pracovní činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Matematika 

Český jazyk 

Pracovní činnosti 

 

 

 

 

 

 



 

PRVOUKA – 3. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich 

společné a rozdílné vlastnosti  

• roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků 

• vyjmenuje jednotlivé planety Sluneční soustavy 

• uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

• posoudí některá možná ohrožení přírody současným rozvojem 

civilizace a navrhne řešení prospívající životnímu prostředí 

• popíše a porovnává základní projevy života na konkrétních 

organismech – rostliny, živočichové houby 

• prakticky třídí rostliny, živočichy, houby do známých skupin podle 

nápadných určujících znaků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní 

návyky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

Pracovní činnosti 

Tělesná výchova 



 

PRVOUKA – 3. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• vyjmenuje vhodné činnosti a chování, kterým upevňuje své zdraví 

• uvědomuje si, kdy použít čísla tísňového volání (150, 155, 158, 112) 

a osvojí si postup a slovní formulaci při žádosti o pomoc pro sebe 

nebo jiného člověka 

• pojmenuje základní části lidského těla 

• popíše odlišnosti člověka od jiných organismů 

• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádné akci 

• definuje obezřetné chování při setkání s neznámými jedinci  

• v modelových situacích ohrožení, popíše možná nebezpečí a navrhne 

možné způsoby ochrany 

• uvědomuje si vhodné způsoby chování k vrstevníkům, starým lidem, 

handicapovaným lidem 

 



 

PŘÍRODOVĚDA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• rozdělí složky živé a neživé přírody 

• popíše stavbu těla hub 

• vyjmenuje zástupce hub 

• charakterizuje rostlinné orgány a objasní děj fotosyntézy 

• popíše a vysvětlí funkci rostlinných orgánů  

• rozřadí živočichy do určitých skupin 

• vysvětlí hlavní rozdíly mezi obratlovci od dalších skupin živočichů a 

vyjmenuje všechny třídy patřící do podkmene obratlovců 

• pozná a porovná některé hospodářsky významné horniny a nerosty a 

jejich využití 

• vysvětlí pojem zvětrávání, vznik půdy a její význam    

• popíše koloběh vody v přírodě            

• porovnává základní projevy života na konkrétních organismech           

• s využitím jednoduchých klíčů a atlasů prakticky třídí organismy  
do známých skupin 

• u vybraných živočichů popíše stavbu těla, výživu, průběh, způsob 

života a jejich význam pro člověka 

• založí jednoduchý pokus, vyhodnotí, vysvětlí a zaznamená výsledky 

svého pozorování 

• pozoruje, porovnává a zaznamenává rozmanitosti v závislosti přírody 

na ročních obdobích  

• seznamuje se s pojmem ekosystém, zkoumá základní společenstva  
ve vybraných lokalitách 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY 

Živá příroda 

Houby 

Rostliny 

Stavba těla semenných rostlin 

Živočichové 

Vlastnosti živočichů 

Obratlovci 

 

Neživá příroda 

Voda 

Vzduch 

Nerosty a horniny 

Půda 

Světlo a teplo 

 

Ekosystém 

Les 

Lidská sídla 

Park 

Louka 

Pole 

Tekoucí vody (potok, řeka) 

Stojaté vody (rybník) 

 

Pokusy a měření 

Základní veličiny (délka, hmotnost, objem, čas, 

teplota) 

 

  

Výtvarná výchova  

Český jazyk  

Hudební výchova  

Informatika  

Matematika  

Pracovní činnosti  

 



 

PŘÍRODOVĚDA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• najde rozdíly mezi určitými ekosystémy 

• charakterizuje jednotlivá společenstva, postupuje na základě 

vlastních pozorování v přírodě 

• nachází shody a rozdíly přizpůsobení organismů prostředí                     

• uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu a tvorbu životního 

prostředí, rostlin a živočichů 

• zajímá se o způsob likvidace odpadů 

• v rámci svých možností se zapojuje do aktivit, které mohou ochranu 

životního prostředí podporovat 

• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka, které životní prostředí  
a přírodu poškozují 

• zná pravidla dodržování denního a pitného režimu, zdravého 

stravování a prevence nemocí a řídí se jimi 

• orientuje se v pojmech: aktivní pohyb, úrazová zábrana a reklamní 

vlivy 

• seznamuje se se základy první pomoci a aplikuje je   

na modelových situacích 

• charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a 

život ohrožujícím zraněním 

• nacvičuje a dokáže zvládnout bezpečné chování v rizikovém 

prostředí 

• nacvičuje a následně ovládá bezpečné chování v silničním provozu v 

roli chodce a cyklisty 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  

 

Ochrana přírody 

Znečištění přírody 

Ochrana rostlin a živočichů 

 

Péče o zdraví 

Zdravá výživa 

Osobní bezpečí 

Krizové situace 

Situace hromadného ohrožení 

 



 

PŘÍRODOVĚDA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• rozlišuje krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.) 

 a diskutuje o nich 

• zná služby odborné pomoci 

• na modelových situacích nacvičuje situace hromadného ohrožení  



 

PŘÍRODOVĚDA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• definuje propojenost prvků živé a neživé přírody 

• vyjmenuje příklady hornin a nerostů 

• přiřadí vybrané vlastnosti u určitých nerostů a hornin 

• zařadí planetu Zemi mezi planety Sluneční soustavy 

• vysvětlí na základě základních poznatků o Zemi souvislost s 

rozdělením času a střídáním ročních období 

• definuje vnější obaly Země 

• seznamuje se s principem rovnováhy v přírodě 

• definuje rozdíly mezi počasím a podnebím 

• zná a vysvětlí pojem síla 

• předvede na praktické ukázce, jak se využívají některé jednoduché 

stroje 

• prakticky předvede využití některých bezpečných elektrospotřebičů, 
zná zásady bezpečné práce s nimi 

• vyjmenuje formy a druhy energie 

• stručně charakterizuje podnebné pásy 

• přiřadí ke každému podnebnému pásu rostliny a živočichy, kteří k 

němu patří 

• nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismu prostředí 

• samostatně vyhledává a uvádí organismy žijící v různých částech 

světa 

• zařadí člověka do živočišné říše 

• pojmenuje soustavy lidského těla    

• využívá poznatků o lidském těle a vysvětlí základní funkce 

jednotlivých orgánových soustav 

  

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY 

Podmínky života 

Nerosty a horniny 

Energetické suroviny 

 

Vesmír 

Sluneční soustava – Slunce, planety 

Planeta Země 

Měsíc 

Pohyby Země 

Gravitační síla Země 

Obaly Země 

Počasí a podnebí 

Člověk a technika 

Síla 

Jednoduché stroje 

Energie 

Přírodní zdroje 

 

Podnebné pásy 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  

 

Člověk v rámci živočišné říše 

Opěrná soustava 

Svalová soustava 

Oběhová soustava 

Dýchací soustava 

  

Výtvarná výchova  

Český jazyk  

Hudební výchova  

Informatika  

Matematika  

Pracovní činnosti  

 



 

PŘÍRODOVĚDA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• definuje správné fungování určitých lidských orgánů 

• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života, orientuje se ve vývoji 

dítěte před a po jeho narození 

• účelně plánuje svůj čas pro učení, práci a odpočinek 

• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

• předvede v modelových situacích účelný způsob chování v situacích 

ohrožujících zdraví a osobní bezpečí 

• uvědomuje si možná nebezpečí hromadného ohrožení 

• nacvičuje a dokáže zvládnout bezpečné chování v rizikovém 

prostředí 

• nacvičuje a následně ovládá bezpečné chování v silničním provozu v 

roli chodce a cyklisty 

• v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná 

místa v silničním provozu a v hromadné dopravě a určuje vhodný 

způsob bezpečného chování 

• na modelových situacích nacvičuje situace hromadného ohrožení    

• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

 

Trávicí soustava 

Vylučovací soustava 

Kůže 

Nervová soustava 

Smysly 

Rozmnožovací soustava 

 

Vývoj člověka 

 

První pomoc a prevence 

Zdravá výživa 

 

Zdravý životní styl 

Závislosti 

Bezpečí internetu 

 

Přírodní katastrofy 

Osobní bezpečí 

Dopravní provoz 

 

Hospodaření s penězi 

 

 

 



 

VLASTIVĚDA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• vysvětluje polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu 

• na mapě ČR vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 

 a sídlištích lidí 

• při práci s mapou ve škole a v terénu používá pomůcky (buzola…)  

• vysvětluje polohu ČR v Evropě a vyjmenovává sousední země 

• popisuje počasí a podnebí v našem kraji 

• seznamuje se s chráněným krajinným územím našeho regionu 

• vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství  

a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska 

přírodního, historického, politického, správního a vlastnického  

• vyjmenuje hlavní orgány státní moci a symboly  

• vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi,  

vyvodí pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v 

rodině, v obci 

• rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních  

činnostech své názory, navrhne společný postup a řešení 

• vlastním slovy vysvětlí, co znamená, že je banka správce peněz 

• sestaví jednoduchý osobní rozpočet 

  

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Domov  

Okolní krajina obce nebo města 

Regiony ČR. Seznámení se s mapami obecně 

Práce s mapou 

Pojmy: nížiny, pohoří, vrchoviny, řeky, rybníky, 

přehrady, města, hranice  

Státní svátky 

  

      LIDÉ KOLEM NÁS 

ČR jako demokratický stát 

Státní symboly 

Orgány státní moci 

Já a hospodaření 

Ochrana přírody 

 

      LIDÉ A ČAS 

Čas, časová osa 

Pravěk na našem území 

První známé národy na našem území 

Raný středověk na našem území (příchod 

Slovanů, Sámova říše, Velká Morava, 

přemyslovská knížata) 

Vrcholný středověk na našem území 

(Přemyslovci, Lucemburkové) 

Pozdní středověk (husitské hnutí, doba po 

husitských válkách) 

   

 

 

 

 

Informatika 

Výtvarná výchova  

Pracovní činnosti 

   

 

Český jazyk  

   

   

 

Hudební výchova  

   

   

Přírodověda  

   

 

 

Matematika  

Pracovní činnosti  

 

 

Výtvarná výchova 

 



 

VLASTIVĚDA – 4. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi  

• objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje  

• na příkladech objasní rizika půjčování peněz  

• uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti  

• na příkladu vysvětli, jak reklamovat zboží  

• rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která už tolerovat 

nemohou, a která porušují základní lidská práva nebo demokratické 

principy 

• rozliší základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných 

situacích 

• posoudí problémy v nejbližším společenském a přírodním prostředí a 

navrhne možnosti zlepšení živ. prostředí obce  

• popíše způsob života našich předků, srovnává a částečně hodnotí tuto 

dobu 

 

Raný novověk (počátky vlády Habsburků) 

 



 

VLASTIVĚDA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  
 

• popíše způsob života našich předků, srovnává a částečně hodnotí   

tuto dobu 

• osvojuje si poznatky a seznamuje se s vývojem lidské společnosti  

• pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení 

vztahů mezi ději a mezi jevy  

• jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti používá 

encyklopedie, knihovny, muzea, …  

• zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých  

i movitých kulturních památek   

• objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných 

dnů  

• seznamuje se se zakládajícími zeměmi EU  

• rozpoznává, jaká je funkce EU v dnešní době  

• orientuje se na mapě  

• seznamuje se s plány vybraných měst a obcí (využívá internetu, 

televize, knihoven při získávání informací)  

• používá správná slovní označení daných pojmů v hodinách 

vlastivědy 

  

 

     LIDÉ A ČAS 

Novověk na našem území (vláda Habsburků, 

Národní obrození, první světová válka) 

Moderní dějiny na našem území (první 

republika, druhá světová válka, nástup 

komunistické totality, normalizace, Sametová 

revoluce, vznik ČR) 

Od nástupu Habsburků až do současnosti  
Významné technické vynálezy  

  

Státní svátky  
   
      MÍSTO, KDE ŽIJEME  
 

Orientace na mapě ČR 

Kraje a krajská města 

Města a obce našeho kraje 

Země EU, důležité informace o EU  
Orientace na mapě Evropy  

 

   

   

   

 

   

 

 

 

Výtvarná výchova  

   

   

   

Český jazyk  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Přírodověda  

Informatika 

 

Anglický jazyk 



 

VLASTIVĚDA – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• rozlišuje názvy všech krajů ČR  

• seznamuje se s jednotlivými sousedními zeměmi a jejich hl. městy, 

dokáže určit jejich polohu na mapě 

• popíše jazykové, ekonomické odlišnosti sousedních zemí  

• vyjádří vztah Evropy k světovému celku 

• zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních 

cest, porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích  
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6.5 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

6.5.1 Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vyučovací předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 

1.stupně. 

1.ročník: 1 hodina týdně 

2.ročník: 1 hodina týdně 

3.ročník: 1 hodina týdně 

4.ročník: 1 hodina týdně 

5.ročník:   1 hodina týdně 

Výuka je realizována ve třídě nebo v hudební učebně. Součástí výuky mohou být i návštěvy pěveckého 

sboru, koncerty, žákovská vystoupení, divadelní a baletní představení, hudební besedy. 

Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu. 

Hudební činnosti se podílejí na rozvíjení celkové osobnosti žáka, především na rozvoji hudebních 

dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně 

pohybových, hudebně tvořivých a poslechových. 

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do čtyř oblastí:  

➢ vokální činnosti – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu, uplatňování 

a posilování správných pěveckých návyků, práce s grafickým záznamem vokální hudby 
➢ instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci 

i produkci, grafický záznam instrumentální hudby 
➢ hudebně pohybové činnosti – ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a 

gest 
➢ poslechové činnosti – aktivní vnímání hudby, poznávání stylů, žánrů a hudebních forem, učí 

se hudbu analyzovat a interpretovat 

Průřezová témata. V tomto předmětu je realizována Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní 

výchova. Budou realizována například hudebně pohybových aktivitách-regionální písně a tance, 

výchovné koncerty, návštěva divadelních představení. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

učitel: 

• vede žáky, aby zpívali na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase a při zpěvu využívali získané pěvecké dovednosti a návyky 
• vede žáky ke správné hlasové hygieně 
• vede žáky k orientaci v jednoduchém zápisu skladby 
• vede žáky ke správnému užívání hudební terminologie a symboliky  
• umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

žák: 

• používá obecně užívané hudební termíny 
• podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace 
• získané znalosti propojují do souvislostí 
• používají obecně užívané hudební termíny 

Kompetence k řešení problému 
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učitel: 

• rozlišuje některé hudební směry a slovně je charakterizuje 
• učí žáky rozlišovat základní vlastnosti tónů 
• učí žáky rozpoznat výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
• učí žáky poznávat rozdíl mezi hudbou vokální, instrumentální a vokálně-instrumentální 
• vede žáky k vzájemnému naslouchání 
• sleduje při hodině pokrok všech žáků  
• s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

žák: 

• 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  
• žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů  

Kompetence komunikativní 

učitel: 

• vede žáky k rozšiřování slovní zásoby a jejímu správnému používání 
• podporuje žáky, aby reagovali pohybem (gestem, tancem) na hudbu 
• vede žáky k aktivnímu zapojení do pohybových improvizací 
• vede žáky k vyjádření vlastních námětů, názorů, zkušeností 

žák: 

• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních 

forem 
• při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat 

názor druhých 
• reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie 

Kompetence sociální a personální 

učitel: 

• vede žáky k zapojení se do skupinových hudebních aktivit 
• vede žáky k vzájemnému naslouchání 
• vede k toleranci k méně hudebně nadaným spolužákům 
• podílí se na utváření příjemné, tvůrčí atmosféře 

žák: 

• je veden ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 
• efektivně spolupracuje, respektuje názory jiných 
• objektivně zhodnotí svoji práci i práci ostatních 
• respektuje pravidla při práci v týmu, dodržuje a svou pracovní činností kladně ovlivňuje 

kvalitu práce 

Kompetence občanská 

učitel: 

• učí žáky chápat roli posluchače 
• vede žáky k podílení se na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 
• učí žáky poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi a kulturami 
• umožňuje žákům zažívat úspěch 

žák: 
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• je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl 
• respektuje názor druhých 
• chrání a oceňuje naše kulturní tradice 

Kompetence pracovní 

učitel: 

• vede žáky k využívání jednoduchých nástrojů k doprovodné hře 
• umožňuje využívání různých pomůcek k upevnění získaných vědomostí a dovedností 

žák: 

• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje 

hudební náladu 
• při samostatné práci se koncentruje na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržuje vymezená 

pravidla 
• vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem 

Kompetence digitální 

učitel: 

• vede žáky k aktivnímu a smysluplnému využívání elektronických hudebních nástrojů, 

digitálních aplikací i dostupných programů jako nástrojů pro reprodukční, produkční i vlastní 

tvůrčí počiny 
• motivuje žáky k zaznamenávání, snímání a přenosu i prezentaci hudby a hudebních i 

zvukových projektů prostřednictvím digitálních technologií, případně k uplatnění digitálních 

technologií jako nástroje sebeprezentace v rámci vlastních audiovizuálních projektů 
• vede žáky k vyhledávání a sdílení inspiračních zdrojů, uměleckých děl i běžné produkce s 

respektem k autorství a autorským právům 

žák: 

• využívá snadno ovladatelné akustické i dostupné elektronické hudební nástroje k doprovodné 

hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 



 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1.-3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve 

ŠVP Průřezová témata 

 Žák:  

• získává a užívá správné pěvecké návyky podle individuálních 

dispozic (uvolněný, plynulý zpěv, lehké nasazení)  

• aktivně se zapojuje do skupinových hudebních aktivit 

• dokáže vytleskat rytmus jednoduchých písní 

• po učiteli napodobuje rytmus deklamací různých slabik a slov 

hrou na tělo či rytmickém hudebním nástroji 

• aktivně se zapojuje do pohybových improvizací - reaguje 

pohybem na znějící hudbu, vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku a směr melodie 

• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

• chápe roli posluchače 

• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, 

odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

• pozná rozdíl mezi hudbou klasickou a populární 

• zná grafickou podobu noty celé, půlové, čtvrťové, osminové  

• rozlišuje vlastnosti tónů (délka, výška, síla, barva)  

  

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

Pěvecké dovednosti - správné dýchání, výslovnost, 

nasazení, tvorba tónu, dynamika 

Hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu 

Durové i molové tóniny, hud. hry – ozvěna, otázka-

odpověď 

Hudební rytmus písně ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

Dvojhlas, kánon 

Grafický záznam vokální hudby 

Hudební nauka - nota, délka not, houslový klíč, čtení a 

zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém 

záznamu jednoduchých melodií, nota celá, půlová, 

čtvrťová, osminová 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Hra na hudební nástroje - reprodukce jednoduchých 

skladbiček a rytmická cvičení pomocí Orffova 

instrumentáře, hra s Drumbeny, Boomwheckery 

Rytmizace, melodizace, hudební improvizace, hudební 

hry 

Čtení a zápis jednoduchého rytmického schématu 

  

 

Výtvarná výchova  

   

Pracovní činnosti  

 

Tělesná výchova 

 

Český jazyk  

     

Prvouka 

 

Matematika  

 

Anglický jazyk 

 



 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1.-3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve 

ŠVP Průřezová témata 

• orientuje se v jednoduchém zápisu skladby  

• rozpozná 2/4 a 3/4 takt a zataktuje jej 

  

 

 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby- dvoudobý, 

třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, 

jednoduché lidové tance, správné držení těla, jednoduché 

taneční kroky, chůze po špičkách, cvalový krok, pohyby 

odvozené od populární hudby  

Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu 

znějící hudby, pantomima a pohybová improvizace 

Orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, 

reprodukce pohybů při tanci, či pohyb. hrách 

 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

Kvalita tónů - délka, síla, barva, výška 

Vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

Hudební výrazové prostředky - rytmus, melodie, 

harmonie, barva, pohyb melodie (melodie sestupná a 

vzestupná), kontrast a gradace, zvukomalba, metrické, 

rytmické, dynamické a harmonické změny v hudebním 

proudu 



 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1.-3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve 

ŠVP Průřezová témata 

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 

lidský hlas 

Hudební nástroje – poznávání hudebních nástrojů, 

orchestru  

Hudební styly a žánry - hudba k tanci dříve i dnes, 

ukolébavky, hymna, výběrové skladby známých autorů 

Hudební formy - malá písňová forma, rondo, variace,  

Interpretace hudby - slovní vyjádření, názory žáků  

na různé typy hudby  



 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 4. – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase 

• používá aktivně princip hlasové hygieny 

• orientuje se v jednoduchém zápisu skladby 

• realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či 

píseň zapsanou pomocí not 

• využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 

jednoduché i složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 

reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

• aktivně se zapojuje do skupinových hudebních aktivit 

• vyčleňuje prvky hudby a slovně je charakterizuje 

• rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

• vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, 

mezihry a dohry a realizuje hudební improvizace 

• rozlišuje některé hudební směry a slovně je charakterizuje.    

• 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 i zřetelné harmonické změny 

• orientuje se v některých hudebních stylech a žánrech 

• vyjadřuje své pocity z hudby 

• charakterizuje umělecké formy a uvádí příklady 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

Pěvecký a mluvní projev  

Hospodárné dýchání 

Rozšiřování hlasového rozsahu 

Dynamicky odlišený zpěv 

Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 

4/4 taktu 

Rozlišuje tón  

Hudební dialogy 

Takt a taktování 

Délka not 

Repetice 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Hra na Orff. nástroje – tvorba předeher, meziher 

a doher, doprovod, hudební hry  

  

Výtvarná výchova  

Český jazyk  

Hudební výchova  

Informatika  

Matematika  

Pracovní činnosti  

Anglický jazyk 

 



 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 4. – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

Hudební nástroje 

Orchestr 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Lidová píseň 

Hudba k tanci dříve a dnes,  

Mozart 

Janáček 

Dvořák 

Smetana 

Hymna 

Jazzové prvky 

Hudba v proměnách času 

Chůze po špičkách 



 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 4. – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

Cvalový krok 

Pohyby odvozené od populární hudby 

Pantomima 

Pohybová improvizace s využitím tanečních 

kroků 

Taneční hry se zpěvem 

Jednoduché lidové tance 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Kvalita tónů (délka, síla, barva, výška) 

Tempo 

Rytmus 

Melodie 

Kontrast a gradace 

Melodie vzestupná a sestupná 



 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 4. – 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

Hudební formy 

Hudba vokální a instrumentální 

Populární píseň 

Opera 

Opereta 

Symfonie 

Muzikál 

Jazz 

Rock 

Spirituál 

Hudba a film 

Interpretace hudby, vyjadřování představ a 

myšlenek 
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6.5.2 Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vyučovací předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA se vyučuje jako samostatný předmět ve všech 

ročnících 1.stupně. 

1.ročník: 1 hodina týdně 

2.ročník:  1 hodina týdně 

3.ročník:  2 hodiny týdně 

4.ročník: 2 hodiny týdně 

5.ročník: 1 hodina týdně 

Výuka je realizována především ve třídách. Podle možností a tématu práce probíhá výuka i v přírodě, 

ve výstavní síni. 

Pojetí výtvarné výchovy se opírá o autentické zkušenosti dítěte a vychází z jeho potřeby aktivní 

komunikace. Úlohou předmětu je výchova tvořivého, citlivého a moudrého člověka prostřednictvím 

výtvarných aktivit. Pojetí výuky směřuje k probouzení tvořivosti, uvolněného kontaktu s žáky, 

vytváření příznivého a klidného prostředí pro komunikaci. Jsou zde zařazeny i úlohy, které vyžadují 

vyjádření představ a emocionálně zabarvených pocitů. Seznamování s řečí materiálů a technik je 

tvořivě provázáno s celým výtvarným projevem dítěte i s námětem jeho práce. Jazyk výtvarných 

technik rozvíjíme hravými aktivitami, které mohou děti přivést k individuálnímu využívání nástrojů a 

materiálů, k jejich kombinování, k vyhledávání netradičních prostředků. Speciálními principy pro 

výtvarné činnosti jsou požadavky respektování souladu úkolů, námětu a volby výtvarných prostředků, 

motivovanosti žáka k výtvarným činnostem, zprostředkování silných prožitků a bohatých představ jako 

jednoho ze základních předpokladů úspěšné práce ve výtvarné výchově. 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova 

➢ směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění 
➢ vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově 
➢ seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik 
➢ učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, 

cítění, poznávání 

Průřezová témata. V tomto předmětu je realizována Osobnostní a sociální výchova, Výchova k 

myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Mediální výchova. 

Budou realizovány např. poznáváním, pozorováním okolí a lidských činností, řemesel, návštěva 

výstav, zážitky z cest a zajímavosti ze světa, poznávání tradic. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

učitel: 

• vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 
• vede žáky k propojování základních poznatků s vlastními znalostmi a zkušenostmi 
• vede žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality 

žák: 

• je veden ke samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů 
• využívá poznatky v dalších výtvarných činnostech 
• zaujímá a vyjadřuje svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 
• při teoreticky zaměřených hodinách si vytváří takové učební materiály, aby je mohl dále 

využívat pro své vlastní učení 
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• poznává vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit problémy 

související s realizací 

Kompetence k řešení problému 

učitel: 

• vede žáky ke schopnosti využívat svůj tvořivý přístup 
• učí žáky přemýšlet o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření 
• učí žáky zaujímat k nim svůj postoj 

žák: 

• samostatně kombinuje vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření 
• přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímá k nim svůj 

postoj 
• využívá získaná poznání při vlastní tvorbě 
• při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 

 

Kompetence komunikativní 

učitel: 

• učí žáky respektovat názory jiných 
• vede žáky k obohacování své slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti 

žák: 

• zapojuje se do diskuse 
• respektuje názory jiných 
• pojmenovává vizuálně obrazné elementy, porovnává je, umí ocenit vizuálně obrazná 

vyjádření  

Kompetence sociální a personální 

učitel: 

• vede žáky ke spolupráci ve skupině 
• vede žáky ke kolegiální pomoci 
• vede žáky k podílení se na výsledku společné práce 
• učí žáky ohleduplnosti k druhým 
• učí žáky respektovat různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření 

žák: 

• tvořivě pracuje ve skupině 
• respektuje různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu  
• respektuje pravidla při práci v týmu, dodržuje je a svou pracovní činností kladně ovlivňuje 

kvalitu práce 

Kompetence občanská 

učitel: 

• vede žáky k chápání a respektování estetických požadavků na životní prostředí 
• pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 

žák: 

• chápe a respektuje estetické požadavky na životní prostředí 
• při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentuje školu 
• respektuje názor druhých 
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Kompetence pracovní 

učitel: 

• vede žáky k samostatnému užívání vizuálně obrazné techniky 

• vede žáky k samostatnosti v chystání a uklízení pomůcek 
• vede žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 
• vede žáky k využívání návyků a znalostí z VV v další praxi 
• učí žáky pracovat podle návodu 

žák: 

• samostatně užívá vizuálně obrazné techniky 
• dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla  
• při práci s výtvarným materiálem dodržuje hygienická pravidla 

 

Kompetence digitální 

učitel: 

• motivuje žáky k užívání různorodých vizuálně obrazných prostředků včetně digitálních 

technologií při vlastní tvorbě, k nalézání neobvyklých postupů a různých variant řešení 
• poskytuje žákům prostor ke sdílení a prezentaci tvůrčího záměru, témat a výsledků tvůrčí 

práce v rovině tvorby, vnímání a interpretace 
• vede žáky k vyhledávání a sdílení inspiračních zdrojů, uměleckých děl i běžné produkce s 

respektem k autorství a autorským právům 

žák: 

• komunikuje přímo i zprostředkovaně pomocí digitálních technologií obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která vytvořil, vybral nebo upravil 
• porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace; postupně si vytváří digitální portfolio vlastní tvorby a digitální databanku různých 

inspiračních zdrojů



 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 1.-3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• využívá techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým 

pastelem, voskovkami 

• kombinuje barvy a míchá je 

• rozlišuje studené a teplé barvy 

• využívá různé druhy štětců 

• aplikuje prostorovou techniku a rozfoukávání barev 

• praktikuje kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlím), perem, 

měkkou tužkou, rudkou a uhlem 

• poznává symetrií, tvar a funkci předmětů ze svého okolí 

• modeluje z plastelíny, moduritu, samo tvrdnoucí hmoty 

• tvaruje papír 

• osvojuje si pracovní návyky, organizační činnosti, schopnost 

spolupráce při řešení úkolů při skupinové práci 

• ovládá koláž a frotáž 

• výtvarně zpracovává přírodní materiál (nalepováním, dotvářením, 

otiskováním apod.) 

• pozná známé ilustrace (J. Lady, H. Zmatlíkové, A. Dudka a další) 

• vysvětlí význam ilustrace 

  

MALBA 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

Teorie barev – barvy základní, doplňkové, teplé, 

studené 

Výrazové vlastnosti barev 

Kombinace barev 

Rozfoukávání barev 

 

KRESBA 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

Výrazové vlastnosti linie, tvaru 

Kombinace tvarů a linií v ploše  

Uspořádání objektu do celku 

Vnímání velikosti 

Kresba podle předlohy P 

Prolínání barev (suchý pastel) 

 

TECHNICKÉ PLASTICKÉHO VYJÁDŘENÍ 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly – hmatové, pohybové, podněty 

 

DALŠÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY 

Frotáž 

Koláž – sestavování jednotlivých komponentů 

v celek 

Využití různých struktur otiskovaných ploch 

Vyškrabování motivu do voskového základu 

pokrytého tuší 

  

Prvky výtvarné výchovy 

se objevují ve všech 

vyučovacích předmětech 



 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 1.-3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

Ubrousková technika 

Motivace založené na fantazii a smyslovém 

vnímání 



 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 4. a 5. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• zdokonaluje si techniky malby, zvládne malbu stěrkou, rozlévání 

barev a kombinaci různých technik, barevně vyjadřuje své pocity  

a nálady, pojmenovává a porovnává světlostní poměry, barevné 

kontrasty a proporční vztahy 

• komunikuje o obsahu svých děl 

• propracovává techniky kresby  

• dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu, zvládne 

obtížnější práce s linií, užívá a kombinuje prvky obrazového 

vyjádření linie v prostorovém vyjádření a uspořádání prvků 

• zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních zkušeností  

v návaznosti na komunikaci 

• rozeznává některé grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a 

životní zkušenosti 

• podle svých individuálních možností prezentuje svá výtvarná díla 

 

  

MALBA 

Hra s barvou, emocionální malba, míchání barev, 

barevný kruh 

Ověřování komunikačních účinků-osobní postoj, 

proměny obsahu, záměry tvorby  

KRESBA 

Výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše, 

kresba různým materiálem, kresba dle 

skutečnosti  

GRAFICKÉ TECHNIKY 

tisk z koláže, ze šablon, otisk přírodnin, struktur, 

vosková technika 

TECHNIKY PLASTICKÉHO 

VYJADŘOVÁNÍ 

Modelování z hlíny, papíru, model. hmoty, 

sádry, drátů 

Organizace prostoru 

Techniky: koláž, frotáž, základy ikebany 

Ilustrátoři - např. Lada, Sekora, Zmatlíková, 

Trnka, Čapek, Miler, Born, Pilař, Dudek, Burian 

  

Český jazyk 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Hudební výchova 
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6.6 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

6.6.1 Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vyučovací předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 

1.stupně. 

1.ročník: 2 hodiny týdně 

2.ročník:  2 hodiny týdně 

3.ročník: 2 hodiny týdně 

4.ročník: 2 hodiny týdně 

5.ročník:  2 hodiny týdně 

Žáci cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě, na kluzišti nebo v plaveckém bazénu. V úvodu 

hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičí se formou drobné pohybové hry nebo proudovým cvičením, 

následuje rozcvička, v hlavní části hodiny se věnují danému typu sportování. Ke konci hodiny dochází 

k částečnému zklidnění-relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. V hodinách 

využívá učitel různé metody a formy práce. Žáci mají možnost pod vedením učitele používat veškeré 

dostupné náčiní a nářadí. 

Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na 

druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a 

sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti 

řízené a výběrové. 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 

výkonů žáků. 

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen na tyto okruhy: 

➢ Oblast podporující pohybové učení – organizace práce při TV, komunikace v tomto předmětu, 

pravidla osvojovaných pohybových činností, zásady chování a jednání, zdroje informací 

o pohybových činnostech, posuzování a měření pohybových dovedností. 

➢ Oblast ovlivňující zdraví-zdravotně zaměřené činnosti, význam pohybu pro zdraví, rozvoj 

různých forem, jako jsou rychlost, vytrvalost, síla, pohyblivost, koordinace pohybu, hygiena 

při TV, bezpečnost při činnostech, význam pohybu pro zdraví. 

➢ Oblast ovlivňující úroveň pohybových dovedností – kondiční a rytmické formy cvičení pro 

děti, pohybové hry, průpravné úpoly, základy gymnastiky, základy sportovních her, turistika, 

pobyt v přírodě, plavání, bruslení a další pohybové činnosti. 

Průřezová témata. V tomto předmětu je realizována Osobnostní a sociální výchova.  

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

učitel: 

• vede žáky k osvojení si základního tělocvičného názvosloví 

• vede žáky k provádění základních pohybových výkonů (porovnávání osobních výkonů s 

předcházejícími výkony) 

• učí je orientaci v informačních zdrojích, aktivitách a sportovních akcích 

• umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti a výsledky 

žák: 

• osvojí si základní tělocvičné názvosloví 
• orientuje se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích 
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• cvičí podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení 

Kompetence k řešení problému 

učitel: 

• vede žáky k uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí 
• učí je adekvátně reagovat v situaci úrazu spolužáka 
• společně s žáky řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním žáků 
• dodává žákům sebedůvěru ve sportovních činnostech 

žák: 

• uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reaguje v situaci 

úrazu spolužáka 
• řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a 

nevhodným sportovním náčiním a nářadím 

 

Kompetence komunikativní 

učitel: 

• učí žáky reagovat na základní povely a pokyny, vede je k samostatnému vydávání povelů a 

pokynů 
• vede je ke spolupráci při jednotlivých týmových a pohybových činnostech a soutěžích 
• vede je k samostatné organizaci jednoduchých pohybových soutěží a činností 

žák: 

• spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 
• reaguje na základní povely a pokyny a sám je umí používat 
• zorganizuje jednoduché pohybové soutěže, pohybové činnosti a jejich varianty 

Kompetence sociální a personální 

učitel: 

• vede žáky k jednání v duchu fair-play, k dodržování pravidel, označování přestupků 
• vede žáky k respektování opačného pohlaví 
• zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
• umožňuje žákům zažívat úspěch 

žák: 

• dodržuje pravidla 
• označí přestupky 
• respektuje opačné pohlaví 
• zvládá pohybové činnosti ve skupině 

Kompetence občanská 

učitel: 

• vede žáky k pravidelné realizaci pohybového režimu, k vůli po zdokonalování zdatnosti 
• vede žáky ke kritickému myšlení, k schopnosti hodnotit cvičení, být ohleduplný a taktní k 

ostatním spolužákům 

žák: 

• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 
• projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti 
• spojuje svou pohybovou činnost se zdravím 
• hodnotí cvičení, učí se být ohleduplný a taktní 
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Kompetence pracovní 

učitel: 

• nabízí žákům pestrou nabídku sportovních činností 
• podněcuje zájem žáků o další sportovní činnost ve svém volném čase 

žák: 

• uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě 
• užívá jednotlivá tělocvičná nářadí a náčiní 

 

Kompetence digitální 

učitel: 

• seznamuje žáky s různými možnostmi získávání poznatků (v digitálním i fyzickém prostředí) 

a s tím, jaký význam pro zdraví má intenzita pohybového zatížení a doba trvání pohybových 

aktivit (naplňování pyramidy pohybu) 
• motivuje žáky k aktivnímu rozvoji a zlepšování zdravotně orientované zdatnosti pomocí 

dlouhodobého sledování a zaznamenávání různými digitálními přístroji, k měření základních 

pohybových výkonů a porovnávání s předchozími výsledky 
• motivuje žáky k získávání informací v digitálním prostředí o pohybových aktivitách ve škole 

i v místě bydliště 
• klade důraz na provádění kompenzačních cvičení, která snižují zdravotní rizika spojená s 

používáním digitálních technologií 

žák: 

• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 

činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti, sleduje 

změny i s využitím digitálních technologií 
• změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky i s využitím 

digitálních technologií 
• orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 

v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace i v digitálním prostředí



 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. – 3. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

Žák: 

• uvědomuje si sounáležitost pohybu se zdravím 

•  aplikuje jednotlivé cviky v tělovýchovných chvilkách v průběhu dne 

• dbá na správné držení těla při různých činnostech i při provádění 

cviků, správné dýchání 

 

• reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její 

organizaci  

 

 

• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové 

činnosti a usiluje o jejich zlepšení  

• spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a 

soutěžích 

• zhodnotí své sportovní chování v duchu fair play 

 

 

 

 

• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové 

činnosti a usiluje o jejich zlepšení  

 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ 

Tělovýchovné chvilky v průběhu hodiny 

Správné držení těla, dýchání, průpravná cvičení, 

kompenzační a relaxační cvičení 

 

POŘADOVÁ CVIČENÍ 

 

Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály, základní 

organizace činností v tělocvičně, šk. hřiště 

 

POHYBOVÉ HRY A ČINNOSTI 

 

Pohybové hry s různým zaměřením a 

netradičními pomůckami 

Základy sportovních her - (manipulace s míčem, 

základní způsoby házení a chytání míče – 

přihrávky obouruč, jednoruč, přihrávky nohou, 

průpravné hry 

Pravidla osvojovaných pohybových činností, 

zásady jednání a chování – fair play 

Úpolové hry – přetlačování a přetahování 

 

KONDIČNÍ CVIČENÍ 

Běh, skoky odrazem jednonož i obounož, 

výskoky, seskoky, překonávání jednotlivých 

překážek, šplhání, výdrž v přítahu na tyči, 

přeskoky, cvičení s lavičkami, se švihadlem, 

 

 

 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Pracovní činnosti 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

 

Matematika 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 



 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. – 3. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 

 

 

• předvede jednoduchý taneční krok s hudbou 

• zkombinuje pohyb s rytmickým doprovodem 

• improvizuje pohybový doprovod k hudbě 

 

 

 

• správně provádí cviky na žíněnkách nebo na nářadích pod vedením 

učitele 

• na konci 3. ročníku zvládne správné techniky provedení cviků 

akrobacie 

 

 

 

• zvládne a aplikuje prvky běžecké abecedy v běhu na 50 a 60 m 

• praktikuje spojení startu na signál a běhu 

• zvládne základní techniku odrazu z odrazové nohy, upevňuje 

základní techniku skoku do dálky z krátkého rozběhu 

• osvojí si správnou techniku hodu 

cvičení na žebřinách 

  

 

RYTMICKÁ CVIČENÍ 

Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 

doprovodem, základy estetického pohybu, 

vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché 

tance 

  

ZÁKLADY AKROBACIE 

 

Průpravná gymnastická cvičení, akrobacie – 

kotoul vpřed, kotoul vzad (s dopomocí), stoj na 

lopatkách, cvičení s náčiním a na nářadí 

odpovídající velikosti a hmotnosti, sed 

rozkročný, leh na zádech, vzpor dřepmo, stojmo,  

převaly v lehu, dřep, seskoky z vyšší podložky 

 

ATLETIKA 

 

Běh na 50 m (1. – 2. třída, vysoký a polovysoký 

start) a 60 m (3. ročník, nízký start), štafetový 

běh 

Skok do dálky 

Hod kriketovým míčkem 

Měření a posuzování pohybových dovedností 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 



 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. – 3. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

• porovná jednotlivé své výkony z předchozími výkony, usiluje o jejich 

zlepšení  

 

 

 

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu na ledě, v zimní 

přírodě. 

• zvládne stanovenou trasu, respektuje správné chování v přírodě  

a k přírodě 

 

 

 

 

 

• adaptuje se na vodní prostředí, splývá, dýchá do vody 

• orientuje se ve vodě 

• osvojí si základy plaveckých stylů 

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu na plaveckém 

bazéně  

 

• plní jednotlivé disciplíny Olympijského diplomu 

 

 

 

 

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ  

 

Hrátky na sněhu, pohybové hry venku 

 

 

 

 

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

 

10 lekcí, rozpis a náplň dle plavecké školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka 

Matematika 

 

 

 

 

 

Prvouka 

Matematika 



 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. – 3. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 

 

 

 

 

 

• praktikuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech ve známých prostorech školy  

 

 

 

OVOV – Olympijský diplom 

 

 

 

BEZPEČNOST PŘI POHYBOVÝCH 

ČINNOSTECH 

 

Organizace činností v hodinách Tv, bezpečné 

chování v šatnách, na WC, ukládání a příprava 

nářadí, pomůcek, náčiní, první pomoc 

 

 

 

 

 

 

Prvouka 



 

TĚLESNÁ VÝCHOVA - 4. – 5. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

Žák: 

• uvědomuje si sounáležitost pohybu se zdravím 

•  aplikuje jednotlivé cviky v tělovýchovných chvilkách v průběhu dne 

• dbá na správné držení těla při různých činnostech i při provádění 

cviků, správné dýchání 

 

• reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její 

organizaci  

 

• zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové 

činnosti a usiluje o jejich zlepšení  

• používá ke cvičení švihadla, lano, plné míče, bedny, žebřiny  

• postupně si uvědomuje význam prováděných cviků 

 

 

 

• postupně zdokonaluje techniky při cvičení na nářadí a dle svých 

schopností provádí cviky bez pomoci učitele, dodržuje zásady 

bezpečnosti při cvičení 

 

 

 

 

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ 

 

Tělovýchovné chvilky v průběhu hodiny 

Správné držení těla, dýchání, průpravná cvičení, 

kompenzační a relaxační cvičení 

 

POŘADOVÁ CVIČENÍ 

 

Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály, základní 

organizace činností v tělocvičně, šk. hřiště 

 

KONDIČNÍ CVIČENÍ 

Výskoky, seskoky, šplh, skoky s odrazem, 

přeskoky, běh, překonávání jednotlivých 

překážek, chytání, házení, zvedání 

ZÁKLADY AKROBACIE 

 

Kotoul vpřed i vzad a jejich modifikace, vzpor 

dřepmo, dřepy, seskoky z vyšší polohy, skoky 

prohnutě, výskoky a seskoky z bedny a kozy, 

stoj na rukou s dopomocí, odrazy a doskoky na 

malé trampolíně, cvičení s lavičkou, šplh na tyči 

ATLETIKA 

 

 

  

Matematika 

Hudební výchova 

Český jazyk 

  

  

 Přírodověda 

  

 Matematika 

Anglický jazyk 

  

  

  

  

Anglický jazyk 

Přírodověda 



 

TĚLESNÁ VÝCHOVA - 4. – 5. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 

• běhy na krátkou vzdálenost zvládá z nízkého startu a vytrvalostní 

z polovysokého startu 

• při skoku do dálky se správně odráží odrazovou nohou a dopadá do 

doskočiště oběma nohama 

• zdokonaluje techniku hodu kriketovým míčkem 

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu na ledě, v zimní 

přírodě 

• zvládne stanovenou trasu, respektuje správné chování v přírodě  

a k přírodě 

• uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu  

 

 

• rozvíjí dovednosti získané při předešlých návštěvách bazénu, chová 

se podle řádu bazénu a pokynů učitele plaveckého výcviku 

 

 

 

 

 

• plní jednotlivé disciplíny Olympijského diplomu 

 

 

 

 

Běh 50 a 60 m, skok do dálky, vytrvalostní běhy, 

hod kriketovým míčkem, štafetový běh 

 

 

 

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ 

Hrátky na sněhu, pohybové hry venku 

 

 

PLAVÁNÍ  

 

4. ročník - podle rozpisu a náplně činností 

plavecké školy 

V rámci dobrovolnosti lze absolvovat dvě lekce 

branného záchranného kurzu v 5. ročníku 

 

OVOV – Olympijský diplom 

 

 

BRUSLENÍ 

 

Závisí na přírodních podmínkách 

  

  

Informatika 

 



 

TĚLESNÁ VÝCHOVA - 4. – 5. ROČNÍK 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 

 

• dodržuje bezpečnost při bruslení, dokáže se obléknout v závislosti  

na daném počasí 

Přírodověda 

Přírodověda 
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6.7 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

6.7.1 Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 

1.stupně. 

1.ročník: 1 hodina týdně 

2.ročník:  1 hodina týdně 

3.ročník:  1 hodina týdně 

4.ročník: 1 hodina týdně 

5.ročník: 1 hodina týdně 

Výuka je především realizována v kmenových učebnách a v areálu školy. Všech oblastí výuky se 

účastní všichni žáci, tedy děvčata i chlapci. Základní vzdělávací cíle tohoto předmětu spočívají v 

obsáhnutí širokého spektra pracovních činností a technologií, vedení žáků k získávání základních 

uživatelských dovedností a k vytváření životních a profesních orientací žáků. Mezi další vzdělávací 

cíle patří naučit žáky vytrvale a soustavně plnit zadané úkoly, uplatnit svou tvořivost, pochopit práci 

jako nástroj k seberealizaci a potřebné sebedůvěře. 

Získané praktické pracovní dovednosti a návyky, které žák během výuky v tomto předmětu získá, 

jsou důležitou složkou pro jeho další uplatnění ve společnosti. 

Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. 

Plánují, organizují a hodnotí pracovní činnost samostatně i v týmu. Všichni žáci jsou vedeni k 

dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

Vzdělávací obsah předmětu pracovní činnosti je rozdělen do čtyř tematických okruhů: 

➢ Práce s drobným materiálem 
➢ Konstrukční činnosti  
➢ Pěstitelské práce 
➢ Příprava pokrmů 

Průřezová témata. V tomto předmětu je realizována Osobnostní a sociální výchova – Mezilidské 

vztahy např. vzájemná pomoc, respektování druhého, Environmentální výchova – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí – např. sezónní úklidové práce 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení 

učitel: 

• zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů, při využití různých materiálů, vhodných 

nástrojů a nářadí 
• u všech žáků pozoruje jejich pokrok 

žák: 

• poznává smysl a cíl učení, plánuje si práci, rozvrhne si časový harmonogram práce 
• má pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky 
• posoudí vlastní pokrok  
• hodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich 
• osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí 

Kompetence k řešení problému 

učitel: 

• se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů 
• zajímá se o náměty 
• zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
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• klade otevřené otázky 

žák: 

• promýšlí pracovní postupy praktických cvičení a zadaných úkolů 
• získané poznatky aplikuje v praxi 
• analyzuje problémovou situaci 
• samostatně hledá řešení konkrétních situací 
• posuzuje různé formy řešení a vybírá nejvhodnější postup 

Kompetence komunikativní 

učitel: 

• vede žáky k užívání správné terminologie, k rozšiřování slovní zásoby 

v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek 
• umožňuje žákům prezentovat své práce 

žák: 

• volí správný technologický postup při práci  
• rozšiřuje si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat 

postup práce 
• učí se správnému technologickému postupu při práci 
• při komunikaci používá správné technické názvosloví 
• řeší úkoly společně se svým spolužákem (spolupráce dvou žáků) 
• obhajuje a prezentuje svou práci před kolektivem 
• zpracovává výsledky své práce do dokumentu stylisticky, formálně i obsahově správně 

(úprava, vzhled, pravopis, …) 
• využívá informační zdroje k využívání nových poznatků 

Kompetence sociální a personální 

učitel: 

• pomáhá žákům podle potřeby, umožňuje jim zažívat úspěchy 
• dodává žákům sebedůvěru 
• vede žáky ke spolupráci ve skupině a respektování názorů spolužáků 

žák: 

• pracuje ve skupinách, učí se pracovat v týmu 
• spolupracuje při řešení problému 
• přebírá různé role v pracovním týmu 
• společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku 
• dovede slušnou formou požádat o pomoc, využívá radu a pomoc spolužáků 
• učí se hodnotit svoji práci 
• učí se ohleduplnosti a taktu 
• přispívá k diskuzi a respektuje názory jiných 

Kompetence občanská 

učitel: 

• vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti  

za kvalitu výsledků práce 
• vychovává žáky k chápání základních ekologických souvislostí 

žák: 

• respektuje pravidla při práci 
• respektuje druhé, je ohleduplný k ostatním spolužákům 
• přebírá odpovědnost za své chování 
• nepoužívá násilných forem chování 
• dokáže přivolat pomoc při zranění 
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• chápe základní ekologické souvislosti 

Kompetence pracovní 

učitel: 

• vede žáky ke správným způsobům použití pracovních nástrojů  

a materiálů 
• učí žáky správně a zodpovědně zacházet s pracovními pomůckami 
• vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny práce,  

včetně používání ochranných pracovních pomůcek 

žák: 

• dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 
• používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení 
• dbá na ochranu životního prostředí 
• dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a 

zdraví druhých 
• své znalosti využívá v praxi 

Kompetence digitální 

učitel: 
• seznamuje žáky s výhodami využívání videonávodů při tvorbě vlastních výrobků 
• podporuje žáky při vytvoření videonávodu vlastního výrobku nebo pokrmu 
• vede žáky k tomu, aby vyhledávali pracovní postupy a návody (příprava pokrmů, péče o 

rostliny, práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti) v doporučených online zdrojích  
• motivuje žáky k zaznamenávání výsledků pozorování přírody a pěstitelských pokusů s 

využitím digitálních technologií 
žák: 

• pracuje podle slovního návodu, předlohy i videonávodu 
• provádí pozorování přírody, zaznamenává je i s využitím digitálních technologií a zhodnotí 

jejich výsledky



 

PRACOVNÍ ČINNOSTI – 1. -3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

 

• vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů  

• osvojí si základy bezpečnosti a hygieny práce, vytváří si návyk 

organizace a plánování práce 

• používá různé pomůcky a nástroje, využívá dostupné materiály 

• pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

 

  

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

 

Drobný materiál – přírodniny, modelovací 

hmota, papír a karton, textil 

Určování vlastností materiálů 

Pracovní pomůcky a nástroje, jejich funkce a 

využití 

Jednoduché pracovní operace a postupy, 

organizace práce 

Lidové zvyky, tradice a řemesla 

Praktické činnosti – stříhat, ohýbat, spojovat, 

navlékat, propichovat, svazovat, slepovat, 

lisovat, skládat, obkreslovat podle šablony, řezat, 

měřit, modelovací hmotu hníst, válet, stlačovat, 

přidávat, ubírat, ohýbat 

Zvolí délku nitě, navlékne niť do jehly, uváže 

uzlík 

Přední a zadní steh, přišití dvoudírkového 

knoflíku 

Obnitkovací steh, smyčkový steh, křížkový 

steh 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

  

 

 

Český jazyk 

Prvouka 

Matematika 

Výtvarná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

Český jazyk 

Prvouka 

 

 

 



 

PRACOVNÍ ČINNOSTI – 1. -3. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 

 

 

 

 

• provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky 

pozorování 

• pečuje o nenáročné rostliny    

• poznává význam a důležitost rostlin v našem životě 

 

 

 

 

 

 

 

 

• připraví tabuli pro jednoduché stolování 

• chová se vhodně při stolování.               

• udržuje pořádek a čistotu 

 

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční) 

Sestavování modelů, práce s předlohou 

  

 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a 

její zpracování, výživa rostlin, osivo, pěstitelské 

nářadí a pomůcky 

Pěstování rostlin ze semen v květináči 

Pěstování a ošetřování pokojových rostlin 

Pokusy a pozorování (ověřování podmínek 

života rostlin)  

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 

stolování 

Jednoduchá úprava potravin 

 

 

Prvouka 

Český jazyk 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka 

Matematika 

Český jazyk 



 

PRACOVNÍ ČINNOSTI – 4. - 5. ROČNÍK  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo 
Vazby a přesahy ve ŠVP 

Průřezová témata 

 Žák:  

• uplatňuje poznatky získané v 1. období 

• navazuje na pracovní dovednosti získané v 1. období 

• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z daného materiálu 

• využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic 

• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k 

použitému materiálu 

• udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

• plánuje a organizuje svou práci 

• chápe práci a pracovní činnost jako příležitost k seberealizaci, pro 

volbu vlastního profesního zaměření 

• 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 

• poznává rostliny v životě člověka, v ekosystému, pečuje o ně 

• 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 DROBNÝM MATERIÁLEM 

Přírodniny: rozlišení přírodního a technického 

materiálu, spojování, propichování, navlékání, 

ubírání, dělení na části 

Modelování s hmotou: poznávání vlastností 

modelíny, moduritu a keramického materiálu 

Práce s papírem a kartonem: stříhání, měření, 

obkreslování podle šablony, lepení, slepování 

Textil: odměřování látky, stříhání, práce 

s jednoduchým střihem 

Šití 4. ročník: přišít knoflíky čtyřdírkové, 

krčkové, poutka, spínátka 

Šití 5. ročník: špendlit, stehovat, využít 

dosavadních dovedností a znalostí při výrobě 

nějaké hračky či textilního dárku 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), 

práce s předlohou, náčrtem (dle vlastní fantazie) 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Ošetřování pokojových rostlin (zalévání, rosení, 

hnojení, rozmnožování, hydroponie) 

Řez, jednoduchá vazba, úprava květin  

Pěstování nenáročných rostlin podle možností 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Správné stolování 

Jednoduché recepty studené kuchyně 

 

 

 

 

Vlastivěda 

Český jazyk 

Přírodověda 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Matematika (geometrie) 

Pracovní činnosti  

Informatika 



 

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 

„Škola má připravovat k tomu, aby si pak každý mohl pomoci sám, když je postaven před nějaký problém.“ 

(T. G. Masaryk) 
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