
Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

1 
 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Škola dobrého startu 

 
Základní škola Krhová, příspěvková organizace 

  



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

2 
 

Obsah 
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ...................................................................................................................... 3 

2 Charakteristika školy a ŠVP .............................................................................................................. 4 

2.1 Charakteristika školy ............................................................................................................... 4 

2.2 CHARAKTERISTIKA ŠVP ............................................................................................................ 5 

2.2.1 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE .......................................................................... 12 

2.2.2 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT ............................................................................... 13 

3 UČEBNÍ PLÁN ................................................................................................................................. 23 

4 UČEBNÍ OSNOVY ............................................................................................................................ 23 

4.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ......................................................................................... 23 

4.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ........................................................................................... 25 

4.1.2 ANGLICKÝ JAZYK ............................................................................................................ 37 

4.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE .............................................................................................. 45 

4.2.1 MATEMATIKA ................................................................................................................ 46 

4.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE .................................................................... 57 

4.3.1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ......................................................................................... 58 

4.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ............................................................................................................. 61 

4.4.1 VLASTIVĚDA ................................................................................................................... 64 

4.4.2 PŘÍRODOVĚDA ............................................................................................................... 72 

4.4.3 PRVOUKA ....................................................................................................................... 80 

4.5 ČLOVĚK A ZDRAVÍ .................................................................................................................. 90 

4.5.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA ........................................................................................................ 92 

4.6 UMĚNÍ A KULTURA .............................................................................................................. 103 

4.6.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA ..................................................................................................... 105 

4.6.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA .................................................................................................. 115 

4.7 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ......................................................................................................... 122 

4.7.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI ................................................................................................... 123 

5 Školní projekty ............................................................................................................................. 130 

5.1 Barevný den ......................................................................................................................... 130 

6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ............................................................................. 131 

6.1 OBLAST, CÍLE, KRITÉRIA, NÁSTROJE a ČASOVÉ ROZVRŽENÍ AUTOEVALUACE ..................... 137 

 

  



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

3 
 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název školního vzdělávacího programu: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola dobrého startu 

Údaje o škole: 
Název školy:  Základní škola Krhová, příspěvková organizace 

Adresa školy:  Hlavní 205, 756 63 Krhová 

Ředitel školy:   Mgr. Ivana Pavlicová 

Telefon:  730 891 017 

Email:   skolakrhova@seznam.cz 

www stránky :  www.zskrhova.cz 

IZO:   181 047 373 

REDIZO:  691 005 281   

IČO:   21551502 

DIČ:   CZ21551502 

Koordinátor ŠVP: Mgr. Ivana Pavlicová 

Zřizovatel:  Obec Krhová 

 

Dokument vydán dne 1.7.2013, poslední aktualizace platná od 1.9.2017, pedagogická rada 

schválila dne 30.8.2017 a Školská rada schválila dne 19.11.2013, aktualizace předložena 

Školské radě k projednání 30.8.2017.  

 

 

………………………………………………… 

Mgr. Ivana Pavlicová 

ředitelka   



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

4 
 

2 Charakteristika školy a ŠVP 

2.1 Charakteristika školy 

Úplnost velikost školy 
Škola byla zařazena do rejstříku škol 1. 7.2013 a jejím zřizovatelem je Obec Krhová. 

Jsme neúplnou školou, pouze 1. stupeň základní školy. Vyučuje se v pěti ročnících 1. stupně 

v pěti samostatných třídách. Na výuku některých výchovných předmětů jsou ročníky vhodně 

spojovány podle počtu žáků ve třídách. Naplněnost školy je asi 60 dětí, zřizovatel Obec Krhová 

škole schválil výjimku z nejnižšího počtu žáků. V některých ročnících jsou vzděláváni žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního až pátého 

stupně.. 

Vybavení školy 
Škola má pět vybavených učeben, každá učebna je zařízena pro jeden ročník 1.stupně. Třídy 

jsou vybaveny pomůckami pro český jazyk a matematiku, také pro prvouku a výuku anglického 

jazyka. Pomůcky jsou pravidelně doplňovány podle požadavků probíraného učiva a finančních 

možností rozpočtu školy. Prostory pro výuku jsou dostatečné, v každé třídě je hrací koutek. 

Prostory šaten a chodeb jsou dostatečné, hygienické zázemí školy prochází postupnou 

rekonstrukcí. 

K pohybovým aktivitám využívají žáci malou tělocvičnu zařízenou základním nářadím tak, aby 

odpovídala požadavkům výuky TV na 1. stupni. Žáci také využívají k venkovním činnostem 

travnaté plochy v okolí školy, školní zahradu a přilehlé fotbalové hřiště. 

Školní družina je umístěna v přízemí budovy školy. Místnost pro školní družinu je rozdělena na 

pracovní a odpočinkovou část. Pracovní část je vybavena pracovními stolečky pro žáky a PC 

technikou se zábavnými hrami pro děti. Herna poskytuje velké množství hraček a stolních her 

pro děti a jejich relaxační a odpočinkové činnosti. Školní družina také využívá malou tělocvičnu 

školy, školní zahradu a fotbalové hřiště. V případě většího zájmů rodičů a služby školní družiny, 

budou pracovat dvě oddělení školní družiny. Druhé oddělení bude umístěno v některé 

s kmenových učeben školy v 1. patře. 

Stravování žáků probíhá v jídelně školy, strava se dováží z místní MŠ a je zde vydávána. Školní 

stravování i samotný výdej zajišťuje MŠ Krhová a její zaměstnanci. Základní škola vytváří 

materiální podmínky pro výdej a konzumaci stravy, stará se o vybavení výdejny a jídelny. 

Technické vybavení školy 
Pro účely výuky jsou k dispozici přehrávače CD a DVD. V jedné místnosti je umístěna TV 

s připojením na DVD přehrávač a satelitní připojení je také ve školní družině. Pro žáky je určena 

mobilní počítačová učebna, která v současné době čítá čtyři kusy notebooků a čtyři kusy 

tabletů s přídavnou klávesnicí. V jedné učebně je umístěna interaktivní tabule. Součástí 

vybavení mobilní učebny je několik výukových programů pro žáky, které se také dají používat 

k výuce na interaktivní tabuli. Přístup k internetu je zajištěn bezdrátovým signálem, pokrytí 

signálem je v části budovy, ve které jsou umístěny vyšší ročníky. 
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Vyučující mají volný přístup k internetu a k tiskárně. Mohou také využívat kopírku umístěnou 

ve sborovně školy. 

Charakteristika pedagogického sboru 
Pedagogický sbor má 8 členů. Z tohoto počtu je 5 učitelů, 2 vychovatelky ŠD a 1 asistent 

pedagoga. Všichni pedagogičtí zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady pro svoji práci. Ve 

škole pracuje logopedická asistentka a nápravu poruch učení provádí speciální pedagog. Ve 

škole také pracují pedagogové se vzděláním doplněným pro výuku anglického jazyka na 1. 

stupni ZŠ. Všichni vyučující mají základní znalost cizího jazyka a kurz první pomoci. 

Charakteristika žáků 
Převážná většina žáků jsou děti z obce Krhová, několik žáků dochází z přilehlých místních částí 

Valašského Meziříčí. Několik dětí, především se speciálními vzdělávacími potřebami, dojíždí 

z okolních obcí. 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po 

vzájemné dohodě s učitelem a v době třídních schůzek. Škola pořádá den otevřených dveří pro 

veřejnost s možností návštěvy vyučování a prohlídkou školy. Tradiční akce školy jsou –

Čertovská diskotéka s Mikulášskou nadílkou, Drakiáda, Vánoční posezení, Maškarní Karneval, 

Besídka pro rodiče. 

Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím informační tabule u vchodu školy, 

zprávami v deníčcích dětí a na webových stránkách školy. 

Úzce spolupracujeme se Střediskem volného času Domeček Val. Meziříčí, které nám pomáhá 

realizovat zájmové kroužky dětí v naší škole. Často se účastníme akcí pořádaných touto 

organizací (výstav, řemeslných jarmarků, soutěží). Dobrá je i spolupráce s místní mateřskou 

školu, společně organizujeme akce pro předškoláky, vzájemné návštěvy a malá divadelní 

představení. Dlouholetá spolupráce probíhá se sestrami Českého červeného kříže, které 

připravují pro žáky přednášku s praktickými ukázkami první pomoci. Nově bude při školy 

fungovat kroužek Mladých zdravotníků pod vedením sester ČČK. Dále jsme navázali 

vzájemnou spolupráci se Základní a mateřskou školou Františka Palackého v Hodslavicích. Byli 

jsme pozváni na návštěvu této školy a i my jsme připravili pro žáky této školy návštěvu u nás 

s prezentací naší školy. 

Dlouhodobé projekty 
Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a snaží se svým žákům umožnit získat návyky pro 

zdravé stravování. 

2.2 CHARAKTERISTIKA ŠVP 

Zaměření školy 
Naše škola je bez specifického zaměření, ale má některé odlišnosti, které vycházejí z podmínek 

školy. Náš ŠVP vychází z pochopení základního vzdělání jako prostředku rozvoje osobnosti 

žáka, jako nástroje k pochopení a orientaci ve společenských a technických přeměnách 
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současnosti. Program klade důraz na pevné osvojení podstatných znalostí, v jejich těsném 

spojení s funkčními dovednostmi a se schopností je používat při řešení úkolů. Jde o žákovskou 

způsobilost (kompetenci), kterou si žák trvale osvojí a je připraven ji používat v dalším 

vzdělávání i v životě mimo školu. 

Základní myšlenkou našeho programu je činnostní pojetí vyučování, v němž mají žáci dostatek 

příležitostí se aktivně podílet na vlastním vzdělávání, samostatně se projevovat, řešit úkoly. 

Vzhledem k těmto záměrům budeme uplatňovat metody a formy práce, které umožňují 

žákům využívat vlastních zkušeností, diskutovat a vyvozovat závěry. 

Náš program se zaměřuje zejména na výchovu ke zdravému životnímu stylu a k ekologickému 

myšlení, k ochraně životního prostředí a poznávání přírodních zákonitostí kolem nás. 

Motivační název našeho ŠVP – Škola dobrého startu – se odvíjí od myšlenky připravit pro děti 

takové podmínky pro vzdělávání, aby jejich začátek školní docházky byl co nejlepším startem 

do důležité fáze jejich života. A také pro žáky, kteří nás v pátém ročníku opouštějí, chceme 

připravit co nejlepší startovní podmínky pro jejich následné pokračování ve vzdělávání na 

druhém stupni základní školy. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

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

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka 
(např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se 
zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím 
mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení. 
Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují se zákonným 
zástupcem žáka. Obtíže žáka mohou být také vyvolané zejména aktuálně nepříznivým 
zdravotním nebo psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého 
rozsahu a intenzity. Škola zohledňuje sociální status žáka, jeho sociální a rodinné prostředí. 
Podpůrná opatření směřují k naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mohou 
podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání. 
 
 
Žák, u kterého se při vzdělávání projevují obtíže popsané výše v textu, může být navržen 
pedagogem nebo zákonným zástupcem k zařazení do prvního stupně podpůrných opatření. O 
zařazení rozhoduje ředitel školy. 
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Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně  
 
Plán pedagogické podpory PLPP 
PLPP vypracovává škola, pověřený pedagog školy (třídní učitel) po dohodě se zákonnými 
zástupci. PLPP posuzuje ředitel školy.  
 
PLPP obsahuje: 

1. Charakteristiku žáka a jeho obtíží – popis obtíží, pedagogická diagnostika, aktuální 
zdravotní stav, další okolnosti ovlivňující vzdělávání 

2. Stanovení cílů PLPP – čeho chceme dosáhnout při dodržování podpůrných opatření 
3. Podpůrná opatření ve škole- konkrétní postupy, které bude škola uplatňovat 

a) metody výuky-  upřesnění úpravy metod práce s žákem 
b) organizace výuky- nastavení pravidel průběhu a struktury vyučovací hodiny 

(střídání forem a činností během výuky), změna zasedacího pořádku či uspořádání 
třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem k charakteru výuky a potřebám žáků, 
diferenciace výuky, skupinová a kooperativní výuka, zohlednění postavení žáka ve 
skupině (třídě) 

c) hodnocení žáka- využívání různých forem hodnocení, práce s kritérii hodnocení v 
závislosti na charakteru žákova problému, s důrazem na podporu rozvoje 
dovedností a vědomostí žáka, podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení), 
hodnocení vždy musí zohledňovat sociální kontext, ve kterém probíhá, a směřovat 
nejen k vyhodnocení úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro 
vzdělávání 

d) pomůcky- učebnice, pracovní listy ICT technika apod. 
e) požadavky na organizaci práce učitelů- přímá podpora žáka ve výuce učitelem nebo 

jiným pedagogickým pracovníkem 
4. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy- popis domácí přípravy, forma a frekvence 

komunikace s rodinou 
5. Podpůrná opatření jiného druhu-  vymezení způsobu podpůrných opatření, 

respektování zdrav.stavu, zátěžové situace v rodině apod. 
6. Vyhodnocení účinnosti PLPP- po 3 měsících od zahájení vyhodnocení naplňování cílů 

PLPP. 
Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka. S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného 
zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění 
tohoto plánu. Plán obsahuje podpisy osob, které s ním byly seznámeny. 
 
V případě, že nedojde k naplňování cílů PLPP a žákovy obtíže trvají, nebo se zhoršují, doporučí 
škola zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení 
ŠPZ. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě 
doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního 
stupně na základě plánu pedagogické podpory. 
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Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se 
školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Škola předá plánu pedagogické podpory školskému 
poradenskému zařízení. Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení může využít 
zákonný zástupce žáka také na základě svého uvážení. 
Školské poradenské zařízení projedná před vydáním doporučení návrh doporučených 
podpůrných opatření se školou a zákonným zástupcem žáka, a povede-li to k naplňování 
vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření.  Doporučení se vyhotovuje za účelem 
stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Školské poradenské zařízení vychází při vydání doporučení zejména ze závěrů vyšetření 
uvedených ve zprávě a případného posouzení podstatných skutečností ke stanovení 
podpůrných opatření jiným odborníkem.  
Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného 
opatření nezbytné; tato doba zpravidla nepřesáhne 2 roky. 
  
Postup školy při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně  
 
Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského 
poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 
žáka. Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem 
žáka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření.  
Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování 
vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zákonnému zástupci žáka využití 
poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v případě, 
shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná. 
  
Úpravy organizace a průběhu vzdělávání žáka ve třídě respektují specifika podmínek, které 
usnadní vzdělávání žáka, včetně možností využívání speciálních učebních a kompenzačních 
pomůcek a postupů. Organizace a podmínky výuky jsou definovány v individuálním 
vzdělávacím plánu IVP. 
 
Individuální vzdělávací plán 
IVP jako podpůrné opatření navrhuje školské poradenské zařízení a na žádost zákonného 
zástupce zpracovává škola (třídní učitel žáka). Vychází ze školního vzdělávacího programu, 
vyhovuje vzdělávacím potřebám žáka. 
Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje předměty speciálně pedagogické 
péče a pedagogickou intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka, včetně možnosti 
podpory školským poradenským zařízením. 
Obsah IVP tvoří údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v 
kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících 
podílejících se na jeho vzdělávání. Dále jsou zde uvedeny zejména informace o časovém a 
obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka. Uvádí se 
rovněž jméno pedagogického pracovníka ŠPZ, se kterým škola spolupracuje při zajišťování 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 
Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v §28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
Škola zpracuje IVP nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela doporučení a žádost  
zákonného zástupce žáka. V průběhu celého školního roku může být IVP doplňován a 
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upravován podle potřeb žáka. Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny 
vyučující žáka a současně zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí podpisem 
písemného informovaného souhlasu. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou 
sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a 
současně poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. 
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky 
s lehkým mentálním postižením LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP 
využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření stanovená v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání RVP ZV. 
Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola po projednání se zákonným 
zástupcem žáka poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že 
podpůrné opatření již není nezbytné. 
 
 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
 

Za nadaného žáka se považuje žák, který 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.  

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

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

dále rozvíjet. Hlavním principem, který je uplatňován při vzdělávání nadaných a mimořádně 

nadaných žáků, je nejlepší zájem žáka. Učitelé vždy postupují při vzdělávání tak, aby rozvíjeli 

schopnosti a nadání žáka. 

Pokud škola (učitel) zjistí, že některý z žáků má mimořádný potenciál využije pro podporu 

nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb 

v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.  

Podpůrná opatření jsou poskytována nejprve na úrovni školy- podpůrná opatření prvního 

stupně, kdy jejich cílem je podpora žáků, kteří se projevují v procesu vzdělávání jako nadaní a 

mimořádně nadaní, s využitím prostředků pedagogické podpory. První stupeň podpory je plně 

v kompetenci školy. Pedagogičtí pracovníci školy jsou aktivními realizátory těchto opatření, tj. 

že jsou schopni na základě vlastní pedagogické diagnostiky identifikovat žáky, kterým je 

potřeba poskytnout zvýšenou podporu. Východiskem pro nastavování podpory je pak 

především pozorování žáka v hodině, rozhovor (se žákem či zákonným zástupcem žáka), ústní 

prověřování znalostí a dovedností, písemné zkoušky, analýza procesů, výkonů a výsledků 

činností (s důrazem na kvalitativní rozbor), didaktické testy, portfolio žákovských prací, reflexe 

rozboru výsledků žákovy práce a hodnocení, analýza domácí přípravy žáka apod. 
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Konkrétní podpůrná patření prvního stupně jsou zpracována do Plánu pedagogické podpory 

žáka PLPP 

PLPP žáka nadaného a mimořádně nadaného  

PLPP vypracovává škola, pověřený pedagog školy (třídní učitel) po dohodě se zákonnými 
zástupci. PLPP posuzuje ředitel školy.  
 
PLPP obsahuje: 

1. Charakteristiku žáka – pedagogická diagnostika, aktuální zdravotní stav, další okolnosti 
ovlivňující vzdělávání 

2. Stanovení cílů PLPP – čeho chceme dosáhnout při dodržování podpůrných opatření 
3. Podpůrná opatření ve škole- konkrétní postupy, které bude škola uplatňovat 

a) metody výuky-  upřesnění úpravy metod práce s žákem 
b) úprava obsahu vzdělávání- učivo se může prohloubit, rozšířit a obohatit o další 

informace 
c) organizace výuky- nastavení pravidel průběhu a struktury vyučovací hodiny 

(střídání forem a činností během výuky), změna zasedacího pořádku či uspořádání 
třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem k charakteru výuky a potřebám žáků, 
diferenciace výuky, skupinová a kooperativní výuka, zohlednění postavení žáka ve 
skupině (třídě) 

d) hodnocení žáka- využívání různých forem hodnocení, s důrazem na podporu 
rozvoje dovedností a vědomostí žáka. Podpora autonomního hodnocení 
(sebehodnocení) 

e) pomůcky- učebnice, pracovní listy, ICT technika apod. 
f) požadavky na organizaci práce učitelů- přímá podpora žáka ve výuce učitelem nebo 

jiným pedagogickým pracovníkem 
a) Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy- popis domácí přípravy, forma a frekvence 

komunikace s rodinou¨ 
b) Podpůrná opatření jiného druhu- vymezení způsobu podpůrných opatření, 

respektování zdrav.stavu, zátěžové situace v rodině apod. 
c) Vyhodnocení účinnosti PLPP- po 3 měsících od zahájení vyhodnocení naplňování cílů 

PLPP. 
Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem vzdělávacích potřeb 
žáka. S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny 
vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán 
obsahuje podpisy osob, které s ním byly seznámeny. 
V souladu se zjištěnými výsledky naplňování cílů PLPP škola může žáka odeslat k vyšetření do 
školského poradenského zařízení, k určení a stanovení vhodných podpůrných opatření 
druhého až čtvrtého stupně. 
 
Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské 

zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává.  

Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání 

nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve 

vyšším ročníku. 
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Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka IVP 

Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se bude uskutečňovat podle IVP, který vychází ze 

školního vzdělávacího programu školy, závěrů psychologického a speciálně pedagogického 

vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka. 

IVP je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka a 

je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. 

IVP obsahuje 

závěry doporučení školského poradenského zařízení, 

závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické diagnostiky, které 

blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, 

případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, 

údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo 

psychologické péče mimořádně nadanému žákovi, 

vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání 

žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a 

plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek, 

seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů, 

určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola 

spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka, 

personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a určení 

pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka 

a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením. 

IVP je zpracován bez zbytečného odkladu po zahájení vzdělávání mimořádně nadaného žáka 

ve škole, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení. IVP vypracovává 

třídní učitel a předává jej řediteli školy. IVP může být doplňován a upravován v průběhu 

školního roku. 

Zpracování a provádění IVP zajišťuje ředitel školy. IVP se zpracovává ve spolupráci se školským 

poradenským zařízením, případně školským zařízením, a žákem a dále zákonným zástupcem 

žáka. 

Škola seznámí s IVP všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, který 

tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na 

základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. 

Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně 

vyhodnocuje naplňování IVP a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole 
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poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v IVP informuje o této 

skutečnosti ředitele školy.  

Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování 

předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou jmenuje ředitel 

školy. 

Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky podle § 30 odst. 1 s ohledem na 

věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do 

vyššího ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast. 

  

2.2.1  VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Během vzdělávání na 1. stupni: 

Během vyučování klademe důraz na správné, jasné a srozumitelné vyjadřování ústní i písemné. 

Pracujeme s textem v různých podobách: knihy, pracovní listy, časopisy. Učíme žáky 

vyhledávat a třídit informace, zadáváme jednoduché úkoly, při kterých žáci pracují 

samostatně, nebo ve skupinách a musí svůj úkol zpracovat, prezentovat i hodnotit. Vedeme 

žáky ke kritickému hodnocení sebe i ostatních. Snažíme se individuálně vyhledávat takové 

činnosti, aby měl žák šanci na úspěch a radost ze svého úspěchu. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Během vzdělávání na 1. stupni: 

V učebních postupech používáme základní myšlenkové operace: analýza, syntéza, indukce, 

dedukce, zobecnění. Učíme děti klást otázky, formulovat jednoduché možnosti řešení a 

vyvozovat závěry. Chceme, aby děti používaly jednoduché logické, matematické a empirické 

postupy k řešení úkolů a dokázaly najít vhodný způsob, jak být úspěšný v řešení. Při výuce 

používáme situace z praktického života a různé úkoly pro chytré hlavy, hádanky, křížovky, 

slovní hříčky apod., které nutí žáky osvojit si postup konkrétní problém vyřešit. 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Během vzdělávání na 1. stupni: 

 Vedeme žáky ke vhodné komunikaci mezi spolužáky, s učiteli a s dospělými ve škole i mimo 

školu. Učíme žáky vhodnou formou vyjadřovat své názory, používáme didaktické hry pro 

vytvoření správných návyků při ústní komunikaci. Komunikace je spjata se správnou 

výslovností, provozujeme mnoho aktivit, které podporují správnou výslovnost: slovní hříčky, 

logopedická cvičení, dechová cvičení při čtení apod. Učíme žáky pravidlům písemné 

komunikace mezi lidmi, použití služeb pošty, telefonu apod. Podporujeme komunikaci mezi 

ročníky ve škole. Pořádáme několik celoškolních akcí, při kterých se děti setkávají a plní úkoly 

ve skupině. Pořádáme schůzky s dětmi z mateřské školy, kde děti vyprávějí o svých 

zkušenostech ve škole. 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Během vzdělávání na 1. stupni:  

Učíme žáky respektovat společně dohodnutá pravidla chování a jednání ve školním kolektivu. 

Snažíme se, aby žáci odmítali takové postoje, které nevytvářejí dobré vztahy mezi nimi. Učíme 

je toleranci k odlišnostem v jejich společenství, k dětem tělesně i mentálně postiženým. 

V běžném životě školy nastává dostatek situací, při kterých si mohou děti své postoje ověřit. 

Učíme žáky pracovat také ve skupině, zapojit se do této práce a přijmout ve skupině různé 

role. Chceme, aby žáci při učení uměli podat pomocnou ruku tomu, kdo si neví rady. 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

Během vzdělávání na 1. stupni: 

Vedeme žáky, aby svých chováním nenarušovali práva jiných lidí a měli znalosti o normách 

občanského soužití. Učíme děti chování v krizových situacích, kdy je ohroženo zdraví nebo 

život. Pořádáme ve spolupráci s ČČK kurz základů první pomoci pro žáky. Snažíme se, aby žáci 

pochopili význam a hodnotu kulturních historických památek, aby si jich vážili a dokázali jej 

ocenit. V rámci školních výletů seznamujeme žáky s památkami našeho regionu a okolí. 

Věnujeme také pozornost životnímu prostředí. V okolí školy jsme vysadili několik stromů, o 

které se děti starají. 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Během vzdělávání na 1. stupni: 

 Učíme žáky používat bezpečně různé nástroje a nářadí, vyrobit jednoduché výrobky. Snažíme 

se používat různé druhy materiálů, aby žáci získali přehled a zkušenosti s jejich používáním. 

Vytváříme takové podmínky, aby děti získaly kladný vztah k manuálním činnostem, aby byly 

ve svém úsilí úspěšné. Vedeme žáky k tomu, aby správně chápali význam lidské práce, ať už ve 

škole nebo v domácnosti. Snažíme se motivovat děti ke všem činnostem tak, aby cítili 

uspokojení z výsledků své práce. 

 

2.2.2 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. V průběhu základního 
vzdělávání škola nabízí žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových 
témat. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem 
konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole 
i mimo školu. 

Průřezová témata začleňujeme a realizujeme jako součást vzdělávacích obsahů jednotlivých 
předmětů. U některých předmětů může náplň předmětu pokrývat průřezová témata jako 
celek. 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

14 
 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Pomáhá žákovi utvářet praktické životní dovednosti. 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  

 vede k porozumění sobě samému a druhým 

 napomáhá k zvládání vlastního chování 

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

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

 formuje studijní dovednosti 

 podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 
 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

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

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

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

 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 
 

Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny 

na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta 

témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s 

nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, 

cvičení, modelových situací a příslušných diskusí. 

 

 

 

 

 

Tematické okruhy 
 

1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ      
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Rozvoj schopností poznávání- RSP 
 

ČJ,PRV,M ČJ, M ČJ, M ČJ, M, VL, 
PŘV 

ČJ, M, AJ, VL,  
PŘV 

 
Sebepoznání a sebepojetí- SaS 
 

ČJ, PRV ČJ ČJ ČJ, PŘV, 
VL 

ČJ, AJ,  VL, 
PŘV 

 
Seberegulace a sebeorganizace-SraSo 
 

ČJ ČJ ČJ ČJ, PŘV ČJ, AJ,  VL, 
PŘV 

 
Psychohygiena- PH 
 

ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ ČJ ČJ, PŘV 

 
Kreativita-K 
 

ČJ, VV ČJ, VV ČJ, VV ČJ, VV ČJ, IT, VV 

 

 

 

Tematické okruhy 
 

1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ      

 
Poznávání lidí- PL 

ČJ,PRV, ČJ,PRV ČJ, PRV ČJ, VL, 
PŘV 

ČJ, AJ, PŘV 
 

Projektový den 

 
Mezilidské vztahy-MV 

ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, PŘV,  ČJ, AJ,  VL, 
PŘV 

Projektový den 

 
Komunikace- Ko 

ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ ČJ, PŘV ČJ, AJ, PŘV 
 

Projektový den 

 
Kooperace a kompetice- KaK 

ČJ  ČJ ČJ ČJ, PŘV ČJ 
 

Projektový den 

 

Tematické okruhy 
 

1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 

MORÁLNÍ ROZVOJ      

 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti- ŘPRD 
 

ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ 
 

Projektový den 

 
Hodnoty, postoje, praktická etika- HPPE 
 

ČJ  ČJ ČJ ČJ ČJ, AJ, PŘV 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 

Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. 
Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti Její 
získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, 
respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod 
a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

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

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

 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační 
schopnosti a dovednosti 

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

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

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě 

 vychovává k úctě k zákonu 

 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

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

 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z 
různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

Průřezové téma je začleněno do výuky v oblasti Člověk a jeho svět. 

 

 
Tematické okruhy 

 
1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
Občanská společnost a škola- OSŠ 
 

PRV PRV PRV ČJ, VL VL 

    ČJ, VL VL 
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Občan, občanská společnost a stát- OOSS 
 

 
Formy participace občanů na veřejném 
životě- POPŽ 
 

   VL VL 

 
Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování- PD 
 

   VL VL 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími 
oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili 
v jednotlivých vzdělávacích oborech. 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. 
 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním 
odlišnostem mezi národy 

 prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na 
vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech 

 prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí 
mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních 
problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování 
lidských práv 

 rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet 
společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech 

 rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, 
seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru 

 prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity 
evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu  

 vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje s 
dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi jejich 
zpětného ovlivňování a využívání 

 vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků 
o osobnostní vzory 

 rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v 
situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských 
perspektiv 
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V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 

 obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv 
rozšířených o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi 

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

 utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti 

 podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám 

 upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost 

 

Průřezové téma je začleněno do oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět a 
Člověk a příroda. 

 

 
Tematické okruhy 

 
1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
Evropa a svět nás zajímá- ES 
 

  ČJ  VL ČJ, AJ, VL 

 
Objevujeme Evropu a svět- OES 
 

  ČJ VL VL, PŘV 

 
Jsme Evropané- JE 
 

   ČJ, VL AJ, VL 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 

Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat 
se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si 
pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. 

Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli 
a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako 
prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla 
zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně. 

 
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v 
české a evropské společnosti 

 rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních 
kontaktů k obohacení sebe i druhých 
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 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, 
uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, 
názory i schopnosti druhých 

 učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické 
skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné 

 rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, 
náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních 
skupin 

 rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku 
xenofobie 

 učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů 
a připravenosti nést odpovědnost za své jednání, 

 poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, 
etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. 

 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k 
odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních 
sociokulturních skupin a uznávat je 

 napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní 
sociokulturní zázemí 

 stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost 
jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu 

 pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy 
života v demokratické společnosti 

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

 učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu 
společnosti k minoritním skupinám 

 
 

Tematické okruhy 
 

1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
Kulturní diference-KD 
 

   ČJ, VL ČJ, AJ, VL, PŘV 

 
Lidské vtahy-LV 
 

PRV, AJ PRV, AJ PRV,AJ VL, AJ AJ, VL, PŘV 

 
Etnický původ-EP 
 

   ČJ, VL ČJ, VL, PŘV 

 
Podpora multikulturality-PM 
 

AJ AJ AJ ČJ, VL, AJ ČJ, VL, PŘV, AJ 

    VL ČJ, VL, PŘV 
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Princip sociálního smíru a solidarity-PSSS 
 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů 
člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k 
udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i 
každého jedince. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje 
v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům 
lidských činností na prostředí 

 vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování 

 přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy 
k prostředí v různých oblastech světa  

 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní 
odpovědností ve vztazích k prostředí 

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí 
jednání občana vůči prostředí 

 ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje 
žádoucích i nežádoucích 

 napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské 
i mezinárodní úrovni 

 seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti. 

 učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů 

 učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat 
a zdůvodňovat své názory a stanoviska 

 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

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

 vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy 
dalšího vývoje lidské společnosti 

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

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

 vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí 

 vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 
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Průřezové téma je pokryto v oblastech Člověk a příroda a Člověk a jeho svět. 

 

Tematické okruhy 
 

1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
Ekosystémy-E 
 

   VL, PŘV PŘV 
 

Projektový den 

 
Základní podmínky života-ZPŽ 
 

  PRV PŘV PŘV 
 

Projektový den 

 
Lidské aktivity a problémy životního-
prostředí-ŽP 
 

 PRV PRV PŘV PŘV 
 
 

Projektový den 

 
Vztah člověka k prostředí- VČP 
 

PRV PRV PRV PŘV PŘV 

Projektový den 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje 
jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných 
médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, 
aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o 
schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich 
komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v 
mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění 
nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 

 umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického 
odstupu od nich 

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

 umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 

 vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. 
zpravodajských) 

 umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v 
demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu) 
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 vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) 

 vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci 

 rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného 
a mluveného textu 

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

 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 
 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

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

 vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti 
za jeho naplnění 

 rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména 
o menšinách) i jednotlivci 

 napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a 
odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 

 

Průřezové téma je začleněno do vzdělávacích oblastí Jazyk a Jazyková komunikace, 
Člověk a jeho svět. 

 
Tematické okruhy 

 
1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
Kritické čtení, poslouchání a pozorování 
mediálních sdělení-KČPPMS 
 

 ČJ ČJ ČJ ČJ, AJ 

 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality- IVMSR 
 

  ČJ ČJ ČJ, PŘV 

 
Stavba mediálních sdělení- SMS 
 

   ČJ ČJ, PŘV 

 
Vnímání autora mediálních sdělení-VAMS 
 

   ČJ ČJ, VL, PŘV 

 
Fungování a vliv médií ve společnosti- 
FVMS 
 

  ČJ ČJ ČJ, AJ, PŘV 

 
Tvorba mediálního sdělení-TMS 
 

   ČJ, VL ČJ, VL, PŘV 

 
Práce v realizační týmu-PRT 
 

   ČJ, VL ČJ, VL, PŘV, AJ 
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3 UČEBNÍ PLÁN 

Počet vyučovacích hodin za týden 
  Ročník    

 
Předmět 

 
Zkratka 

 
1.  

 
2.  

 
3. 

 
4. 

 
5. 

ŠVP Minimální 
časová 

dotace RVP 

Disponibilní 
časová 

dotace 

 Povinné předměty 1.-5.r. 1.-5.r. 

Český jazyk a 
literatura 
 

ČJ 8 9 8 6 6 37 33 4 

Anglický jazyk AJ 1 1 3 3 3 11 9 2 

Matematika M 4 5 5 5 5 24 20 4 

Informační 
technologie 

IT 0 0 0 0 1 1 1  

Prvouka PRV 2 2 3 0 0 7 6 1 

Přírodověda PŘ 0 0 0 2 2 4 3 1 

Vlastivěda VL 0 0 0 3 3 6 3 3 

Hudební výchova HV 1 1 1 1 1 5 5  

Výtvarná výchova VV 1 1 2 2 2 8 7 1 

Pracovní činnosti Pč 1 1 1 1 1 5 5  

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 2 10 10  

 
Celkem vyučovacích hodin 

 
20 

 
22 

 
25 

 
25 

 
26 

 
118 

 
102 

 
16 

 
Celkem odučeno týdně 

 
118 

4 UČEBNÍ OSNOVY 

4.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím 

procesu, neboť dobré jazykové vzdělávání a jazyková kultura patří k podstatným znakům 

všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování 

vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá 

jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat 

výsledky svého poznávání. 

 Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a 

literatura a Cizí jazyk. 

Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní 

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

vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i 

písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností 

a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému 
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dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také 

porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi 

vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky 

účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. 

 V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená 

i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného 

i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, 

rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, 

analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit 

také formální stránku textů a jejich výstavbu. 

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 

podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede 

žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, 

přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se 

uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat 

různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. 

Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, 

ale i předmětem poznávání. 

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat 

jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o 

přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a 

rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořící recepce, interpretace a produkce 

literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně 

ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

 chápání jazyka jaké svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní 
vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a 
jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potencionálního 
zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 

 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku 
k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování 
názorů 

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a 
rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

 samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými i 
literárními prameny i s texty různého zaměření 

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako 
prostředku prosazení sebe sama 
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 individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, 
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře a k dalším druhům umění založených na 
uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní 

(lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost 

sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové 

kompetence jazykové výuky. 

Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se 

ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, 

místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, 

jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. 

Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti 

týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. 

Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je 

vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a 

ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, 

o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se 

jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu /jí pomoci. 

 

4.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu na 1. stupni: 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 8 hodin týdně v 1. ročníku, 9 hodin týdně ve 2. ročníku, 

8 hodin týdně ve 3. ročníku, 6 hodin týdně v 4. a 5. ročníku. 

Výuka českého jazyka probíhá v učebnách vybavených potřebnými pomůckami. Do hodin 

českého jazyka je vhodné zařadit návštěvu místní knihovny. 

Jazykové vyučování vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně 

vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i 

prosazovat výsledky svého poznání.  

Vzdělávací oblast Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové 

výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Tyto tři oblasti se navzájem prolínají a úzce 

spolu souvisí. Ovládnutí jazykových prostředků českého jazyka je základním předpokladem 

úspěšného vzdělávání v dalších oblastech, zejména při osvojování cizích jazyků.  

Komunikační a slohová výchova 

 vnímání a chápání různých jazykových sdělení 

 čtení s porozuměním 

 kultivované vyjadřování 

Jazyková výchova 
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 získávání vědomostí a dovedností potřebných k osvojování spisovné podoby českého 
jazyka 

Literární výchova 

 čtení s porozuměním, interpretace textu 

 vytváření základních čten. dovedností 

 pochopení čteného textu 

 utváření čtenářského vkusu a trvalého zájmu o četbu 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 
Učitel 

 klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

 používá vhodné učební pomůcky a audio techniku 

 předkládá dostatek informačních zdrojů 

 vede k samostatnému učení 

 věnuje se dovednosti autokorekce chyb 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

 motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá hledat dané 
řešení 

 zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností 

 předkládá modelové situace a vede žáka k optimálnímu řešení s využitím kreativity 

 učí žáka analyzovat přečtené texty a kriticky posoudit jejich obsah 

 vede žáka k prohlubování svých intelektových dovedností 

 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

 vede žáka k srozumitelnému ústnímu i písemnému vyjadřování svých myšlenek, názorů 

 učí žáka pohotově reagovat v běžných komunikačních situacích, diskutovat a obhajovat 
svůj názor, akceptovat názor jiných, formulovat otázky 

 směřuje žáka k využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci 
s okolním světem 

 vede žáka i využívání i mimojazykových prostředků komunikace 

Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 vede žáka k práci ve skupině, tj. vytvoření pravidel práce v týmu (rozdělení rolí, 
spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování 

 uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům a k žákům s poruchami učení 

 vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky 
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 posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

Kompetence občanské 
Učitel 

 vede žáka k uvědomění si odpovědnosti k sobě samému, ke spolužákům, k učiteli 

 respektuje věkové, intelektové, sociální, a etnické zvláštnosti žáka 

 směřuje žáka k projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně 
kulturního dědictví, ocenění našich tradic 

 vede žáka k aktivnímu zapojení do kulturního dění, k tvořivosti 

 

Kompetence pracovní 
Učitel 

 rozvíjí u žáka smysl pro povinnost 

 vede žáka k samostatnosti a dodržování vymezených pravidel 

 kontroluje samostatné práce žáka 

Učební plán předmětu 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Dotace 8 9 8 6 6 

Povinnost povinný povinný povinný povinný povinný 

 

1. ročník  

Komunikační a slohová výchova 

výstupy Učivo 

 

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, zvládá analýzu a syntézu slova 

 srozumitelně mluví, jeho projev 
odpovídá možnostem žáka 1. ročníku 

 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 

 pozná jednotlivá písmena, hlásky, 
dokáže pracovat se skládací abecedou 

 rozlišuje hlásku, slabiku, slovo 

 dokáže číst uvědoměle, spisovně se 
vyjadřuje, vyjadřuje se gramaticky 
správně 

 dodržuje základní hygienické návyky při 
psaní 

 píše správné tvary písmen a číslic ve 
větší velikosti a liniatuře 

 píše a spojuje písmena, slabiky a slova 

 používá interpunkční znaménka 

 rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky z 
hlediska potřeb čtení a psaní 

 poznávání písmen abecedy ve vztahu 
jim odpovídajícím hláskám 

 rozvíjení znělého hlasu, artikulování, 
srozumitelné mluvení, uvědomělé čtení 

 plynulé spojování slabik a slov, 
výslovnost délky hlásek 

 sdělování krátkých zpráv 

 krátké mluvené projevy 
              komunikační situace: omluva, žádost,  
              vzkaz    

 činnosti a přípravné cviky pro 
uvolňování ruky k psaní a kresebné 
cviky velkých tvarů 

 základní hygienické návyky při psaní 

 ergonomie psaní: správné držení těla, 
držení tužky, umístění sešitu a jeho 
sklon, hygiena zraku 

 zacházení s grafickým materiálem 
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 dodržuje správné pořadí písmen a 
úplnost slova 

 převádí slova a věty z tiskací podoby do 
psací 

 dokáže opsat jednoduchou větu podle 
předlohy 

 dokáže správně napsat jednoduchý 
diktát 
 

 

 správné psaní jednotlivých prvků 
písmen a číslic (čáry, oblouky, zátrhy, 
ovály, kličky, vlnovky) 

 orientace v liniatuře, individuální 
využití pomocných linek 

 kvalitativní znaky písma 

 poznávání a osvojování písmen, slabik, 
slov 

 psaní krátkých a jednoduchých vět 

 opisování podle předlohy 

 přepis písma tiskacího do psacího 

 diktát, autodiktát 

 psaní velkých písmen vlastních jmen, 
začátek věty 

 úhlednost a celková úprava písemného 
projevu 

 vytváření základu rukopisu 
 

Průřezová témata 

OSV: RSP, SaS, SraSo, PH, K, PL, MV, Ko, KaK, ŘPRD, HPPE 

 

Jazyková výchova 

výstupy učivo 

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, zvládá analýzu a syntézu slova 

 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 
 

 rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky z 
hlediska potřeb čtení  

 poznávání písmen abecedy ve vztahu 
jim odpovídajícím hláskám 

 rozvíjení znělého hlasu, artikulování, 
srozumitelné mluvení, uvědomělé čtení 

 

 

Literární výchova 

výstupy učivo 

 přednáší zpaměti literární texty 
přiměřené věku 

 rozliší vyjádření v próze a ve verších 

 rozpočitadlo, hádanka, říkanka 

 poslech vhodných literárních textů 

 přednes vhodných lit. textů- říkanka, 
rozpočitadlo 

Přesahy 
Prv(1.ročník): Léto 
Prv(1.ročník): Jaro 
Prv(1.ročník): Orientace v čase 
Prv(1.ročník): Zima 
Prv(1.ročník): Člověk a jeho zdraví 
Prv(1.ročník): Podzim 
Prv(1.ročník): U nás doma 
Prv(1.ročník): Ve škole 
Prv(1.ročník): Člověk ve společnosti 
HV(1.ročník): Poslech 
HV(1.ročník): Instrumentální činnost 
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VV(1.ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
 
 

průřezová témata 

OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SraSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK 
 

 

 

2. ročník 

Komunikační a slohová výchova 

výstupy učivo 

 respektuje základní formy 
společenského styku 

 cvičí se ve schopnosti vypravovat a 
popisovat 

 respektuje základní komunikační 
pravidla rozhovoru 

 volí vhodné verbální i neverbální 
prostředky v běžných situacích 

 pečlivě vyslovuje, správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 

 dodržuje požadavky na čitelnost, 
úhlednost a úpravu projevu 

 dodržuje hygienické návyky při psaní 

 píše písmena i číslice podle normy psaní 
v přirozené velikosti a liniatuře, 
dodržuje sklon písma 

 správně spojuje písmena, slabiky, 
zachovává rozestupy písmen 

 správně užívá velká písmena ve slovech 
i větě, používá diakritická znaménka 

 napíše jednoduchý text, adresu, přání 
 

 rozvoj techniky čtení 

 orientační prvky v textu, členění textu a 
orientace v textu 

 komunikace: oslovení, prosby, krátké 
ústní sdělení, zdvořilé vystupování, 
základní formy společenského styku 

 pozorování, jednoduchý popis 

 děj jako základ vypravování 

 správné hygienické návyky při psaní 

 psaní psacích písmen podle tvarových 
skupin s důrazem na dodržování stejné 
velikosti písmen a rozestupů písmen ve 
slově 

 spojování písmen vratným tahem 

 umístění diakritických znamének 

 nadpis, odstavec, adresa 

 procvičování spojování písmen o, v, b 
s ostatními písmeny, zejména s písmeny 
e, r, z 
 

 
 

 
 

Průřezová témata 

OSV: RSP, SaS, SraSo, PH, K, PL, MV, Ko, KaK, ŘPRD, HPPE 
 

 

 

Jazyková výchova 

výstupy učivo 

 pracuje s větou jako jednotkou projevu 

 rozeznává věty podle postoje mluvčího 

 orientuje se v rozdělení hlásek 

 dodržuje správnou výslovnost a psaní 
skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 slovo, slabika, hláska, písmeno 

 význam slabiky pro dělení slov 

 rozdělení hlásek - samohlásky, 
souhlásky, dvojhlásky 

 souhlásky tvrdé, měkké 
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 poznává podstatná jména a slovesa 

 rozlišuje obecná a vlastní jména 

 odlišuje krátké a dlouhé samohlásky 

 porovnává významy slov, pozná slovy 
nadřazená, podřazená, souřadná i 
opačného významu 

 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami 

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

 odůvodňuje a píše správně slova 
s neznělými souhláskami na konci slov 
 

 věta, slovo, pořádek slov ve větě, 
grafická podoba věty 

 věta jako jednotka jazykového projevu 

 druhy vět podle postoje mluvčího 

 souhlásky znělé a neznělé, slabikotvorné 
r a l 

 písmeno ě 

 význam slov, slova nadřazená, 
podřazená, souřadné, slova opačného 
významu, s citovým zabarvením 

 věta jednoduchá, souvětí 

 slovní druhy: 
- podstatná jména + vlastní 

jména 
- slovesa 
- spojky 
- předložky 

 
 

 
 

  

 

 

Literární výchova  

výstupy učivo 

 plynule čte s porozuměním 

 recituje báseň 

 převypráví jednoduché příběhy 

 domýšlí jednoduché příběhy 

 orientuje se v textu pro děti 

 všímá si spojitosti textu s ilustrací 

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

 odliší pohádku od ostatních vyprávění 

 pracuje s literárním textem podle 
pokynů učitele 

 

 plynulé čtení jednoduchých vět 

 užívání správného slovního přízvuku 

 hlasité a tiché čtení s porozuměním 

 poslech poezie a prózy 

 spojování obsahu textu s ilustrací 

 vyprávění pohádek a příběhů o dětech 

 literární pojmy: pohádka, báseň, básník, 
autor, ilustrátor, verš, rým divadelní 
představení 

 dramatizace textů 
 

 
 

přesahy 

 
Prv (2. ročník): Léto 
Prv (2. ročník): Doprava 
Prv (2. ročník): Jaro 
Prv (2. ročník): Zaměstnání lidí 
Prv (2. ročník): Zima 
Prv (2. ročník): Zdraví a péče o ně 
Prv (2. ročník): Podzim 
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Prv (2. ročník): Lidé kolem nás 
Prv (2. ročník): Nový školní rok 
HV (2. ročník): Hudebně pohybová činnost 
HV (2. ročník): Instrumentální činnosti 
HV (2. ročník): Hlasová výchova 
VV (2. ročník): Výtvarné vyjádření skutečnosti 
PČ (2. ročník): Práce s drobným materiálem 
 

průřezová témata 
OSV: RSP, RPRD, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaKo, ŘPRD, HPPE 
MeV:KČ 
 
 

 

 

3. ročník 

Komunikační a slohová výchova 

výstupy učivo 

 respektuje základní formy 
společenského styku 

 cvičí se ve schopnosti vypravovat a 
popisovat 

 vytvoří krátký mluvený projev na 
základě vlastních zážitků 

 respektuje základní komunikační 
pravidla rozhovoru 

 volí vhodné verbální i neverbální 
prostředky v běžných situacích 

 pečlivě vyslovuje, správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 

 dodržuje požadavky na čitelnost, 
úhlednost a úpravu projevu 

 dodržuje hygienické návyky při psaní 

 píše písmena i číslice podle normy psaní 
v přirozené velikosti a liniatuře, 
dodržuje sklon písma 

 správně spojuje písmena, slabiky, 
zachovává rozestupy písmen 

 správně užívá velká písmena ve slovech 
i větě, používá diakritická znaménka 

 napíše jednoduchý text, adresu, přání 

 píše podle normy psaní v přirozené 
velikosti a liniatuře s dodržením sklonu 
písma a rozestupu písmen 

 píše čitelně, úhledně a přiměřeně rychle 

 provádí kontrolu vlastního projevu 

 vyjadřuje se v jednoduchých formách 
psaného projevu 

 rozvoj techniky čtení 
 

 plynulé čtení souvětí a vět, členění 
textu a větného přízvuku 

 hlasité čtení i tiché čtení 
s porozuměním 

 upevňování čtenářských dovedností a 
návyků 

 četba populárních, uměleckých a 
naukových textů 

 vypravování podle obrázků 

 pozorování, popis – jednoduchý popis 
předmětů, činností 

 reprodukce textu, synonymní obměny 
slov 

 formy společenského jazyka – požádání 
o informaci, uvítání návštěvy a 
rozloučení, sdělování přání a pozdravů 

 upevňování psaní správných tvarů 
písmen a číslic 

 dodržování hygienických návyků při 
psaní  

 automatizace psacího pohybu, 
vytváření osobitého rukopisu, plynulý 
úhledný projev 

 římské číslice – čtení, psaní, užití v praxi 
vyplňování poštovních formulářů – 
podací lístek, poštovní poukázka, 
telegram 
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 napíše krátký dopis 
 

Průřezová témata 

OSV: RSP, SaS, SraSo, PH, K, PL, MV, Ko, KaK, ŘPRD, HPPE 

 

 

Jazyková výchova 
výstupy učivo 

 rozlišuje slabiky a hlásky 

 zvládá pravopis po obojetných souhláskách 

 užívá vyjmenovaná slova 

 vyhledá slova příbuzná v textu 

 rozlišuje slovní druhy, slova ohebná a 
neohebná 

 používá abecedu 

 pracuje s mluvnickými kategoriemi 
podstatných jmen 

 určuje osobu, číslo, čas u sloves 

 odlišuje větu a souvětí, poznává skladební 
dvojice 

 vhodně změní větu jednoduchou v souvětí, 
používá vhodné spojovací výrazy 

 všímá si významů slov, souvisle se vyjadřuje a 
klade otázky 

 porovnává a třídí slova podle zobecnění- děj, 
věc, okolnost, vlastnost 
 

 abeceda 

 věta a souvětí, věta jednoduchá a její stavba 

 nauka o slově, slova příbuzná, podobná, 
protikladná 

 druhy slov, ohebné a neohebné slovní druhy 

 psaní i/y po obojetných souhláskách – 
vyjmenovaná slova, slova příbuzná 

 vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic 

 slovesa – pojmenování děje, určování osoby, 
čísla, času, časování sloves v přítomném, 
minulém, budoucím čase 

 členění jazykového projevu 
 

 

 Literární výchova 

výstupy učivo 

 

  

 využívá získaných čtenářských 
dovedností a návyků při četbě 
jednoduchých textů 

 recituje básnický text 

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

 orientuje se v textu knih pro děti 

 rozeznává různé typy vyjadřování 
autorů pro děti 

 domýšlí příběhy 

 vyjadřuje svůj postoj k přečtenému 
textu 

 chápe četbu jako zdroj informací o 
světě 

 práce s literárním textem 

 vyprávění pohádky nebo povídky 

 přednes básně, úryvku prózy 

 dramatizace pohádky, povídky, básně 
s dějem 

 pověsti místní, regionální 

 poezie, próza, divadlo 
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Průřezová témata 
OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK 
VMEGS: OES,ES 
MeV: IVMSR, FVM, KČ 

 

 

4. ročník 

Komunikační a slohová výchova 

výstupy učivo 

 

 žák čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas, rozlišuje 
podstatné a okrajové informace 

 vede dialog 

 v mluveném projevu správně volí 
intonaci, přízvuk, pauzu a tempo řeči 

 Slohové útvary: 
-Popis – základy popisu (předmět) 
-Vypravování- zásady tohoto slohového 
útvaru – podle dané osnovy, na dané 
téma 

 Cvičení na rozvoj slovní zásoby a rozvoje 
komunikace: (modifikace slovního 
fotbalu, přesmyčky slov, tvorba 
krátkých textů na zadané téma, na 
zadaný nadpis, na předem určená 
slova…) 

 Úprava napsaného textu: 
-nadpis 
-stavba textu (úvod, stať, závěr) 
-odstavce 

 Dramatizace textu 

 Rozvíjení forem společenského styku: 
přání, dopis 

 Vyplnění poštovní průvodky, poukázky, 
poslání zásilky 

 
 

přesahy 

průřezová témata 

OSV: RSP, RPRD ,HPPE, SaS, SRaSO, PH ,K ,PL, MV ,Ko, KaK 
MuV: KD, EP, PM 
MeV: KČPPMS, SMS, FVM, TMS ,PRT, KČ 
 

 

 

 

Jazyková výchova 

výstupy učivo 

 Žák by měl na konci čtvrtého ročníku 
zvládat rozlišování zákl. částí slov: 
kořen, předpona, přípona, koncovka 

 SLOVO: 
- stavba slova (předpona,kořen, 

přípona, koncovka) 
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 rozezná slova podobného nebo 
stejného významu 

 správně doplnit i/y ve slovech po 
obojetných souhláskách 

 správně porovnávat významy slov 
- určovat správně mluvnické 

kategorie podstatných jmen 

 dokáže určit podmět a přísudek ve větě 
jednoduché 

 

-význam slova 
-hry se slovem (přesmyčky, 
doplňovačky…) 

 VĚTA: 
-jednoduchá (stavba, základní skladební 
dvojice, shoda přísudku s podmětem) 

- souvětí (spojovací výrazy) 

 VYJMENOVANÁ SLOVA: 
-prohloubení učiva ze třetího ročníku 

 SLOVNÍ DRUHY: 
-ohebné-neohebné 
-určování 

 SLOVESA: 
-určování (jednoduché-složené slovesné 
tvary, neurčitá, zvratná) 
-časování 

 PODSTATNÁ JMÉNA: 
-skloňování (pády) 
-rody (mužský,ženský,střední) 
-vzory (mužský- životné a neživotné, 
ženský, střední) 

přesahy 

průřezová témata 

 
OSV:RSP, RPRD, SaS, K, Ko, KaK 

 

 

Literární výchova 

výstupy učivo 

 žák dokáže vyjádřit své pocity a dojmy 
z četby, dokáže je zaznamenat 

 dokáže volně reprodukovat přečtený 
text dle svých schopností 

 

 Školní četba: čítanková, mimočítanková 

 Domácí četba: 
podle doporučených autorů si děti 
vybírají četbu, kterou následně 
zpracovávají do svých čtenářských 
deníků a představují svým spolužákům 
formou knižní nabídky 

 základní rozdělení literatury, literární 
žánry 

 literární pojmy: bajka, povídka, herec, 
režisér 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP, RPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK 
VDO:OSŠ,OOSS 
VMEGS:JE 
MuV: KD, LV,EP,PM 
EV:VČP 
MeV: KČPPMS, VAMS,PRT, VA, KČ,  
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5. ročník 

Komunikační a slohová výchova 

výstupy učivo 

 žák má cit pro poznání a vhodné užití 
spisovné a nespisovné češtiny 

 dokáže sestavit osnovu vyprávění a na 
jejím základě vytvořit krátký písemný 
nebo mluvený projev s dodržením 
časové posloupnosti 

 posoudí úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 

 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché slohové útvary 

 dokáže rozeznat manipulativní 
komunikaci v reklamě 

 

 cvičení na rozvoj slovní zásoby a rozvoje 
komunikace:(modifikace slovního 
fotbalu, přesmyčky slov, tvorba krátkých 
textů na zadané téma, na zadaný 
nadpis, na předem určená slova…) 

 dramatizace textu 

 Slohové útvary: 
- popis 
- líčení zážitků 
- vypravování 
- zpráva 
- dopis 

přesahy 

průřezová témata 

OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, MV, Ko, KaK 
VNEGS: ES 
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS 
MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, FVM, TMS, PRT 
 

 

Jazyková výchova 

výstupy učivo 

 žák je schopen určit všechny mluvnické 
kategorie u sloves, podstatných jmen a 
základní kategorie u ostatních 
ohebných slovních druhů 

 určuje slovní druhy a používá je 
v gramaticky správných tvarech 

 rozlišuje slova spisovná a nespisovná 

 umí používat vyjmenovaná slova 

 správně určí i/y v příčestí minulém 

 správné určí i/y v koncovkách 
přídavných jmen tvrdých a měkkých 

 umí určit základní větné členy 

 rozpozná jednotlivé věty v souvětí 

 správné užití přímé řeči 
 

 SLOVO: 
-slova nadřazená, podřazená, souřadná,  
-význam slov (jednoznačná, 
mnohoznačná, s citovým zabarvením, 
protikladná…) 
-stavba slova (kořen, předpona, 
přípona, koncovka) 
-slova příbuzná 

 VYJMENOVANÁ SLOVA: 
-opakování a procvičování všech skupin 
vyjmenovaných slov 

 SLOVNÍ DRUHY: 
-přehled slovních druhů ohebných a 
neohebných 
Podstatná jména 
-určování (pád, číslo rod a vzor) 
Přídavná jména 
-skloňování přídavných jmen tvrdých a 
měkkých 
-stupňování přídavných jmen 
Zájmena 
-druhy zájmen 
-skloňování osobních zájmen já, ty, my, 
vy, se 
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Číslovky 
-druhy číslovek 
-skloňování číslovek (dva, dvě, tři, čtyři, 
pět) 
Slovesa 
-určování+ slovesný způsob  

 SKLADBA: 
-stavba věty jednoduché (větné členy) 
-stavba souvětí, řeč přímá a nepřímá 

 
 

 
 

 
 
 

přesahy 

průřezová témata 

OSV: ŘPRD, Ko, KaK 
 

 

Literární výchova 

výstupy učivo 

 žák by měl mít snahu o výrazné čtení a 
dramatizaci textu 

 má základní přehled o českých a 
světových dětských spisovatelích a 
ilustrátorech 

 měl by zvládat jednoduchý rozbor 
dětské poezie a prózy 

 měl by zvládnout vlastní tvorbu ve 
všech základních slohových útvarech 

 rozlišuje různé typy uměleckých textů 

 používá elementární literární pojmy při 
rozboru textů 

 
 
 
 
 

 Školní četba: čítanková, mimočítanková 

 Domácí četba: 
- podle doporučených autorů si 

děti vybírají četbu, kterou 
následně zpracovávají do 
svých čtenářských deníků a 
představují svým spolužákům 
formou referátu 

 jednoduché rozbory prózy, popřípadě 
dramatu 

 Recitace 

přesahy 

průřezová témata 

OSV: RSP, ŘPRD, HPPE, SaS, K, MV, Ko, KaK 
MuV: LV, EP, PM 
EV: VČP 
MeV: KČPPMS, SMS, VAMS, PRT 
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4.1.2 ANGLICKÝ JAZYK 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Anglický jazyk se vyučuje od 1. ročníku - časová dotace je: v 1.a 2. ročníku 1hodina týdně, v 3., 
4., a 5. ročníku 3 hodiny týdně. 

Anglický jazyk na 1. stupni ZŠ přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují 

oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. 

Poskytuje jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Pomáhá 

snižovat jazykové bariéry. 

Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní 

tradice. 

Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří 

podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení: 

učitel 

 vede žáka k uvědomění si vztahu mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka 

 rozvíjí kreativitu učebních dovedností 

 věnuje se dovednosti autokorekce chyb 

 používá vhodné učební pomůcky 

 klade důraz na pozitivní motivaci 

Kompetence komunikativní: 

učitel 

 učí novou slovní zásobu a rozšiřuje dané tematické okruhy 

 učí žáka reagovat v jednoduchých situacích každodenního života 

 zadává otázky a povely v AJ 

 rozvíjí dovednost porozumět, reprodukovat a písemně zpracovávat vyslechnuté 
sdělení 

 vede k samostatnému ústnímu i písemnému vyjadřování 

 

Kompetence sociální a personální: 

učitel 

 vede žáka k práci ve skupině 

 uplatňuje individuální přístup k žákům 

 vytváří partnerské vztahy učitel - žák 
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Kompetence občanské: 

učitel 

 vede žáka k uvědomění si odpovědnosti k sobě samému, ke spolužákům a učiteli 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 

 

Kompetence pracovní: 

učitel 

 rozvíjí smysl pro povinnost 

 zadává a kontroluje domácí přípravu 

 vede žáka k samostatnosti 

 

Kompetence k řešení problémů: 

učitel 

 motivuje žáka k řešení daného problému 

 zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využít vlastních zkušeností 

Učební plán předmětu 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Dotace 1 1 3 3 3 

Povinnost povinný povinný povinný povinný povinný 

 

 

1. ročník  

Základní slovní zásoba 

výstupy učivo 

 seznamuje se a učí se správně 
vyslovovat v rozsahu slovní zásoby 

 

 základní slovní zásoba na téma: osoby, 
školní potřeby, čísla, barvy, oblečení, 
narozeniny, hračky, koupání, zvířata, 
Vánoce, Velikonoce 

Přesahy 
1. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Komunikační situace 

výstupy učivo 

 představí se v angličtině  představování 
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 zeptá se na jména spolužáků 

 porozumí jednoduché větě 

 učí se reagovat na jednoduchou otázku 

 pozdravy 

 přání k narozeninám a k Vánocům 

 pokyny při výuce a při hře 

Přesahy 
1. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Gramatické struktury 

výstupy učivo 

 rozumí základním pokynům v učebnici 

 rozumí otázkám a výrazům používaným 
při běžných činnostech každodenního 
života 

 zeptá se na věk spolužáka, sdělí kolik 
mu je let 

 pojmenuje předměty spojené s oslavou 
Vánoc a Velikonoc  

 

 osobní a ukazovací zájmena 

 jednoduchá otázka odpověď s použitím 
slovesa být 

 číslovky 1-10 

 množné číslo podstatných jmen pomocí 
koncovky s 

 přivlastňovací zájmena můj, tvůj 

 rozkazovací způsob 

Přesahy 
1. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Tvoření jednoduchých vět 

výstupy učivo 

 porozumí jednoduché, pomalé 
konverzaci a tématu krátkého textu 

 

 tvoření jednoduchých vět 

 vyjádření souhlasu a nesouhlasu 

Přesahy 
1. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Písničky a říkanky 

výstupy učivo 

 připojí se ke zpěvu písniček  

 naučí se rytmické říkanky 

 zapojí se do pantomimy, nebo 
doprovází pohybem 

 

 písničky a říkanky doprovázené 
pohybem a pantomimou 

Přesahy 
1. ročník: Český jazyk a literatura 
1. ročník: Hudební výchova 
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průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

2. ročník 

Základní slovní zásoba 

výstupy učivo 

 seznamuje se a učí se správně 
vyslovovat v rozsahu slovní zásoby 

 řídí se krátkými jednoduchými 
verbálními pokyny učitele 

 porozumí jednoduchým otázkám 
souvisejícími s osvojovanými tématy 

 rozpozná zvukovou podobu známých 
slov a slovních spojení 

 použije základní zdvořilostní obraty 
 
 

 základní slovní zásoba na téma: zvířata 
v zoo, školní pomůcky a činnosti, barvy, 
jídlo, obličej, místnosti v domě, na 
zahradě, oblečení, dětské sportovní 
činnosti, hračky, Vánoce 

Přesahy 
2. ročník: Český jazyk a literatura 
                  Prvouka 
 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Gramatické struktury 

výstupy učivo 

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

 pojmenuje a velmi jednoduše popíše 
předměty kolem sebe 

 sdělí co rád jí a pije, zeptá se na totéž 

 zeptá se na umístění běžných předmětů 
a na stejnou otázku odpoví 

 užívá názvy základních barev při 
jednoduchém popisu 

 přiřadí mluvenou a psanou podobu 
téhož slova či slovního spojení 

 píše slova a krátké věty na základě 
textové a vizuální předlohy 

 užití to a toto při označování věcí 

 jednoduché otázky a odpovědi 
s použitím sloves moci, být, mít rád a 
pomocného slovesa do 

 rozkazovací způsob v běžných pokynech 

 jednoduché použití přítomného času 
průběhového při popisu činnosti 

 předložky v a na při popisu umístění 

 předložka z při označení původu 
produktu 

 dotazy na množství počitatelných 
podstatných jmen 

Přesahy 
2. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Tvoření jednoduchých vět 
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výstupy učivo 

 popíše v základních rysech svůj vzhled 

 popíše jednoduchými větami z čeho se 
získávají běžné potraviny 

 uvede, jakou sportovní činnost právě 
dělá 

 tvoří jednoduché otázky a odpovědi 
s danými slovesy 

 použije správně předložky v, na,  z 
 

 tvoření otázek a odpovědí se slovesy 
moci, být, mít rád a pomocného slovesa 
do 

 popis obličeje 

 použití předložek v, na ,z (čeho) ve 
větách 

 popis činnosti v průběhovém čase 
 

Přesahy 
2. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Písničky a říkanky 

výstupy učivo 

 připojí se ke zpěvu písniček  

 naučí se rytmické říkanky 

 zapojí se do pantomimy, nebo 
doprovází pohybem 

 

 písničky a říkanky doprovázené 
pohybem a pantomimou 

Přesahy 
       2.ročník: Český jazyk a literatura 

2.ročník: Hudební výchova 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

3. ročník 

 Slovní zásoba 

výstupy učivo 

 seznamuje se a učí se správně 
vyslovovat v rozsahu slovní zásoby 

 

 slovní zásoba na téma : školní potřeby, 
barvy, hračky, jídlo, nábytek, čísla, 
osoby,  

Přesahy 
3. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Pozdravy a představování 

výstupy učivo 

 pozdraví a rozloučí se 

 použije jednoduché fráze spojené s 
představováním 

 pozdravy 

 představování 

 komunikace  
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Přesahy 
3. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Tvoření jednoduchých vět 

výstupy učivo 

 seznamuje se se stavbou jednoduché 
věty oznamovací a tázací 

 odpovídá na jednoduché otázky 

 vyjadřuje polohu věcí použitím 
předložek 

 rozumí jednoduchým otázkám a 
pokynům učitele 

 rozeznává kladné a záporné věty 

 rozumí obsahu krátkého mluveného 
textu, který je pronášen pomalu a 
zřetelně, pokud má text k dispozici 

 

 tvoření jednoduchých otázek a 
odpovědí se slovesem TO BE 

 základní gramatická struktura věty 

 vyjádření záporu 

 vazba THERE IS 

 předložky IN, ON, UNDER 

 sloveso HAVE GOT – 1.os. jedn č. 

Přesahy 
3. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Písničky a říkanky 

výstupy učivo 

 naučí se zpívat jednoduché písničky a 
deklamovat jednoduché říkanky, 
případně je doprovázet pohybem 

 

 písničky a říkanky vztahující se 
k probíraným tématům  

Přesahy 
3. ročník: Český jazyk a literatura 
3. ročník: Hudební výchova 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

4. ročník  

 Slovní zásoba 

výstupy učivo 

 seznamuje se a učí se správně 
vyslovovat v rozsahu slovní zásoby 

 pracuje aktivně se slovní zásobou a 
používá slova při tvoření vět 

 

 slovní zásoba na téma: abeceda, rodina, 
čísla do 100, hudební nástroje, jídlo, 
ovoce, zelenina, zvířata, místa ve 
městě, dopravní prostředky, 
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volnočasové aktivity, dny v týdnu, 
profese, počasí 

Přesahy 
4. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Gramatické struktury 

výstupy učivo 

 zná stavbu anglické věty oznamovací, 
tázací 

 dokáže vytvořit věty záporné 

 seznamuje se s přítomným časem 
prostým a průběhovým 

 časuje sloveso to be 

 časuje sloveso have got 

 formuluje jednoduché otázky a 
odpovědi 

 rozumí jednoduchým větám a dokáže 
na ně reagovat 

 rozumí jednoduchým pokynům učitele 
 
 

 sloveso to be – tvoření kladných, 
záporných vět, otázek 

 sloveso have got/has got- tvoření 
kladných, záporných vět, otázek 

 osobní a přivlastňovací zájmena 

 přítomný čas prostý 

 přídavná jména – druhý stupeň příd. 
jmen 

 přítomný čas průběhový 

 vazba there is/ there are 

 množné číslo podst.jmen 
 

Přesahy 
4. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 

 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

výstupy učivo 

 dokáže pracovat s jednoduchým textem 

 porozumí jednoduchému textu, dokáže 
jej přečíst i napsat 

 vytvoří jednoduché vyprávění, popis 

 práce s textem 

 čtení textu 

 vyhledávání v textu a doplňování textu 

 tvoření jednoduchých textů- vyprávění, 
popis 

 správné psaní textu 

 poslech textů 

Přesahy 
4. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM 
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5. ročník 

Slovní zásoba 

výstupy učivo 

 seznamuje se a učí se správně 
vyslovovat v rozsahu slovní zásoby 

 pracuje aktivně se slovní zásobou a 
používá slova při tvoření vět 

 

 slovní zásoba na téma: abeceda, čísla 
do 100, státy, rodina, dny v týdnu, 
technika, domácí mazlíčci, přídavná 
jména, předměty ve škole, denní 
činnosti, hodiny, nábytek, dům a jeho 
části, místa ve městě, lidské tělo, 
oblečení 

Přesahy 
5. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM, KD 

 

Gramatické struktury 

výstupy učivo 

 zná stavbu anglické věty oznamovací, 
tázací 

 dokáže vytvořit věty záporné 

 dokáže vytvořit větu se v přítomném 
čase prostém a průběhovém 

 časuje sloveso to be 

 časuje sloveso have got 

 formuluje jednoduché otázky a 
odpovědi 

 rozumí jednoduchým větám a dokáže 
na ně reagovat 

 dokáže používat správně předložky a 
tvořit jednoduché věty 

 
 

 sloveso to be – tvoření kladných, 
záporných vět, otázek 

 sloveso have got/has got- tvoření 
kladných, záporných vět, otázek 

 osobní a přivlastňovací zájmena 

 přítomný čas prostý 

 přídavná jména – druhý stupeň příd. 
jmen 

 přítomný čas průběhový 

 vazba there is/ there are 

 množné číslo podst.jmen 

 sloveso can/can´t 

 rozkaz 

 předložky : na, v, pod, vedle, mezi před, 
za, naproti 

 

Přesahy 
5. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM, KD 

 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

výstupy učivo 

 dokáže pracovat s jednoduchým textem 

 porozumí jednoduchému textu, dokáže 
jej přečíst i napsat 

 vytvoří jednoduché vyprávění, popis 

 práce s textem 

 čtení textu 

 vyhledávání v textu a doplňování textu 

 tvoření jednoduchých textů- vyprávění, 
popis 

 správné psaní textu 
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 rozumí jednoduchému poslechovému 
textu pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

 dokáže vyplnit jednoduchý formulář 

 poslech textů 

Přesahy 
5. ročník: Český jazyk a literatura 
 

průřezová témata 
MVK:LV, PM, KD 

4.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na 

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

matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém 

životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli 

prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a vytváří předpoklady pro další 

úspěšné studium. 

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a 

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

algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. 

V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho 

prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické 

operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč 

je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci 

propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a 

zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných 

situací. 

V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují 

geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti 

útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině 

(resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah 

(resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede 

žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních 

situací. 

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a 

závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich 

reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že 

změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a 

závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a 

vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného 

počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje 

k pochopení pojmu funkce. 
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Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, 

jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské 

matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové 

situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, 

provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka 

ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice 

méně úspěšní. 

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový 

software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje 

přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích 

technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. 

4.2.1 MATEMATIKA 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 
Vyučovací předmět má v 1. ročníku časovou dotaci 4 hodiny a v ostatních ročnících po 5 

hodinách. 

Výuka probíhá převážně ve třídách. 

Matematika je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci 

s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a 

dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje pak získávat matematickou gramotnost. 

Na 1. stupni si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět 

operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění. Učí se získávat číselné údaje 

měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. 

Dále žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace. Hledají 

podobnosti a odlišnosti útvarů, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině a v prostoru, 

učí se porovnávat, odhadovat, měřit.  

Žáci řeší úlohy, při kterých je nutné uplatňovat logické myšlení. Řeší situace a úlohy z běžného 

života, učí se pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět zápisy. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení: 

učitel 

 probouzí u žáka pozitivní vztah k matematice  

 vede žáka k vyhledávání a třídění předložených informací 

 předkládá obecně užívané termíny, znaky 
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Kompetence k řešení problémů: 

učitel 

 vede žáka k rozhodnutí pro určitý způsob řešení 

 zadává úkoly, které nutí žáka využít vlastní zkušenosti 

 podporuje kreativitu 

 

Kompetence komunikativní: 

učitel 

 učí žáka porozumět různým způsobům záznamu matematických úloh 

 vede žáka k vyjádření myšlenek v logickém sledu 

 rozvíjí dovednost aplikovat matematické postupy v praxi 

 

Kompetence sociální a personální: 

učitel 

 nabízí žákům spolupráci ve skupinách 

 vyvozuje společně s žáky pravidla pro práci v týmu 

 vytváří prostředí spolupráce a pomoci 

 

Kompetence občanské: 

učitel 

 vede žáka k uvědomování si svých práv a povinností 

 učí žáka empatii 

 

Kompetence pracovní: 

učitel 

 rozvíjí smysl pro povinnost a dodržování pravidel 

 uplatňuje důslednost 

 vede žáka ke správnému a bezpečnému užívání pomůcek 

Učební plán předmětu  

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Dotace 4 5 5 5 5 

Povinnost povinný povinný povinný povinný povinný 
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1. ročník 

Znalost čísel 0-20 

výstupy učivo 

 zná číslice 0-20 

 umí napsat a přečíst číslice 0-20 

 umí seřadit čísla podle velikosti 

 zakreslí čísla na číselnou osu 

 rozkládá čísla na desítky a jednotky 

 počítá prvky v daném souboru 

 porovná čísla a zapíše příklady 

 zná porovnávací znaménka 

 poznávání čísel 

 zápis čísel 

 přiřazování čísel podle počtu 
k obrázkům 

 určení počtu 

 rozklad na desítky a jednotky 

 číselní řada 

 číselná osa 

 porovnávání čísel 

 vztahy o x- méně, o x-více 

Přesahy 

průřezová témata 

OSV: RSP 

 

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky 

výstupy učivo 

 používá matematické symboly 

 sčítá a odčítá jednotky v desítce 

 vyřeší příklady na sčítání a odčítání 

 sčítání v oboru do 20 

 odčítání v oboru do 20 

 použití znaků +, -, ´= 

 zápis příkladu 

Přesahy 

průřezová témata 

OSV: RSP 

 

Řešení jednoduchých slovních úloh 

výstupy učivo 

 dokáže vytvořit příklad ke slovní úloze 

 dokáže jednoduše znázornit slovní 
úlohu 

 dokáže odpovědět slovy 

 jednoduché znázornění slovní úlohy 

 vypočítání slovní úlohy 

 odpověď 

Přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Základní jednotky: 1m, 1l, 1kg 

výstupy učivo 

 zná značky pro m, l, kg 

 využije základní jednotky ve slovních 
úlohách 

 používá zákl. jednotky v praxi 

 základní jednotka1m, 1l, 1kg 

 využití základních jednotek, měření 

 sčítání a odčítání základních jednotek 

 použití zákl. jednotek ve slovních 
úlohách 

 

Přesahy 

průřezová témata 
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OSV:RSP 

 

Geometrie 

výstupy učivo 

 rozlišuje a pojmenovává zákl. 
geometrické tvary 

 modeluje geom. tvary v rovině 

 třídí geom .tvary podle druhu a velikosti 

 orientuje se v prostoru 

 pozná a pojmenuje geom. tělesa 
 

 pojmenovávání zákl. geometrických 
tvarů 

 modelování geometrických tvarů 

 třídění geometrických tvarů podle 
druhu a velikosti 

 orientace v prostoru- nahoře, dole, 
vpravo, vlevo, před, za 

 zákl. geom. tělesa – krychle, kvádr, 
koule, válec 

Přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

2. ročník 

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku 

výstupy učivo 

 používá matematické symboly 

 rozkládá čísla 

 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace 

 sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes 
desítku 

 řeší slovní úlohy s přechodem přes 
desítku 

 použití matematických znamének 

 sčítání a odčítání přes základ 10 

 použití ve slovních úlohách 

Přesahy 
ČjL : (2. ročník) 
Prv : (2 .ročník)  

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Znalost čísel 0 – 100, orientace na číselné ose 

výstupy učivo 

 umí zapsat a přečíst čísla do 100 

 umí zaznamenat čísla do 100 na 
číselnou osu 

 seřadí čísla vzestupně i sestupně 
 

 znalost čísel, čtení čísel 

 počítání po desítkách, po jedné 

 zaznamenání čísla do číselné osy 

 přesahy  
Čjl ( 2. ročník) 
Prv( 2.ročník) 

průřezová témata 

OSV:RSP 
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Finanční gramotnost 

výstupy učivo 

 orientuje se v mincích 1 -50, pozná 
stokorunu 

 dokáže počítat s  mincemi 1,2,5, 

 počítá s desetikorunami 

 řeší jednoduché praktické slovní úlohy 
 

 pojmenování mincí 

 sčítání a odčítání s korunami 

 použití ve slovních úlohách 

 přesahy  
Čjl ( 2. ročník) 
Prv( 2.ročník) 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítek 

výstupy učivo 

 

 sčítá a odčítá do 100 

 sčítá a odčítá zpaměti 

 sčítá a odčítá do 100 
s přechodem přes desítku 

 umí provést jednoduchý zápis 
slovní úlohy, řeší slovní úlohy, 
odpovídá písemně na slovní 
úlohu 

 sčítá a odčítá celé desítky 

 sčítá a odčítá dvojciferná čísla 
do 100 

 sčítá a odčítá dvojciferná čísla 
bez přechodu přes desítku 
písemně 

 sčítá a odčítá do 100 
s přechodem přes desítku 

 sčítání a odčítání desítek 

 sčítání a odčítání desítek a 
jednotek 

 sčítání a odčítání s přechodem 
přes desítku 

 řešení slovních úloh  

 pojmy sčítanec, součet, 
menšenec, menšitel, rozdíl 

 sčítání a odčítání dvojciferných 
čísel do 100 

 písemné sčítání a odčítání do 
100 bez přechodu přes desítku 

Přesahy 
Čjl ( 2. ročník) 
Prv( 2.ročník) 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Porovnávání čísel, nerovnost 

výstupy učivo 

 používá matematická znaménka 
rovnosti a nerovnosti 

 porovnává čísla 

 seřadí čísla vzestupně i sestupně 

 porovnává příklady typu o kolik více, 
méně, kolikrát více, kolikrát méně 

 

 vztahy je větší, je menší 

 seřazení čísel vzestupně, sestupně 

 řešení slovních úloh typu o něco méně, 
o něco více  

 řešení slovních úloh typu kolikrát více, 
kolikrát méně 

Přesahy 



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

51 
 

Čjl ( 2. ročník) 
Prv( 2.ročník) 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Počítání s použitím závorek 

výstupy učivo 

 zná význam závorek 

 počítá příklady se závorkami 
 

 význam závorek 

 použití závorek 

 řešení složitějších slovních úloh 
s použitím závorek 

Přesahy 
Čjl ( 2. ročník) 
Prv( 2.ročník) 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Násobení a dělení 2, 3, 4, 5 

Výstupy učivo 

 zná symboly pro násobení a dělení 

 násobí a dělí v oboru násobilky 2 -5 

 řeší slovní úlohy na násobení a dělení 

 násobí a dělí v oboru násobilky 2 -5  
 

 použití znamének . , : 

 řady násobků v oboru násobilky 2, 3, 4, 
5 

 pojmy činitel, součin, dělenec, dělitel, 
podíl 

 řešení slovních úloh typu několikrát 
více, méně 

 

Přesahy 
Čjl ( 2. ročník) 
Prv(2.ročník) 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Geometrie 

výstupy učivo 

 umí si připravit pomůcky na rýsování 

 zná rozdíl mezi přímou, křivou a 
lomenou čárou 

 pozná geometrické tvary 

 pozná geometrická tělesa – koule, 
krychle, kvádr, válec, kužel 

 umí narýsovat bod, úsečku, přímku 

 zná rozdíl mezi úsečkou a přímkou 

 narýsuje úsečku dané délky 

 umí změřit úsečku, porovná úsečky 
podle velikosti 

 zakreslí pohyb ve čtvercové síti 

 zná jednotky délky km, m, dm, cm, mm 

 přímá, křivá, lomená čára 

 geometrické tvary 

 geometrická tělesa – koule, krychle, 
kvádr, válec, kužel 

 bod, úsečka, přímka 

 rýsování úsečky dané délky, měření 
úsečky 

 zakreslování pohybu ve čtvercové síti 

 jednotky délky, hmotnosti a objemu 

 řešení slovních úloh s jednotkami 
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 zná jednotky objemu l, ml, hmotnosti 
kg, g 

 řeší slovní úlohy s jednotkami  
 

 Přesahy 
Čjl ( 2. ročník) 
Prv( 2.ročník) 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

3. ročník 

Sčítání a odčítání v oboru do 1000 

výstupy učivo 

 sčítá a odčítá zpaměti a písemně 

 řeší slovní úlohy a sestaví jednoduchou 
rovnici ke slovní úloze 

 

 sčítání a odčítání násobků sta 

 sčítání a odčítání bez přechodu 

 sčítání a odčítání s přechodem 

 řešení slovních úloh 

 vytváření slovní úloh 
 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Násobení a dělení 

výstupy učivo 

 zná symboly pro násobení a dělení 

 násobí a dělí mimo obor násobilek 

 řeší slovní úlohy na násobení a dělení 

 dělí se zbytkem v oboru malé násobilky 
 

 automatizace násobení a dělení 

 pamětné násobení s dělení dvojciferného 
čísla jednociferným 

 násobení s dělení součtu nebo rozdílu dvou 
čísel 

 dělení se zbytkem 

 řešení slovních úloh 

 použití závorek 
 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Porovnávání 

výstupy učivo 

 umí porovnávat čísla do 1000 

 seřadí čísla vzestupně a sestupně 
 

 vztahy je menší, je větší 

 řazení čísel vzestupně a sestupně 

 řešení slovních úloh 
 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 
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Finanční gramotnost 

výstupy učivo 

 umí zkontrolovat, kolik peněz je vráceno při 
placení 

 

 řešení slovních a praktických úloh 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti a písemně 

výstupy učivo 

 umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti i 
písemně 

 řeší slovní úlohy v oboru do 100 

 řeší slovní úlohy a sestaví jednoduchou rovnici 
ke slovní úloze 

 

 sčítání a odčítání pamětné 

 sčítání a odčítání písemné 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Znalost čísel 0-1000, orientace na číselné ose 

výstupy učivo 

 umí zapsat a přečíst čísla do 1000 

 zakreslí čísla do 1000 na číselné ose 

 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

 seznámí se se zaokrouhlováním 

 zaokrouhluje čísla na jednotky, desítky, stovky 
a tisíce 

 

 počítání po jednotkách, desítkách, stovkách 

 čtení a zápis čísel 

 znázornění trojciferných čísel na číselné ose 

 posloupnost čísel 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Geometrie 

výstupy učivo 

 rozlišuje, používá a převádí jednotky délky, 
hmotnosti a objemu 

 jednotky délky, objemu a hmotnosti používá 
při řešení slovních úloh 

 narýsuje úsečku, přímku, polopřímku a 
kružnici 

 umí provést konstrukci trojúhelníku 

 zná pojem opačná polopřímka 

 zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem 

 přímka, polopřímka 

 vzájemná poloha dvou přímek 

 rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti 

 konstrukce trojúhelníku 

 jednotky délky, objemu a hmotnosti 

 převádění jednotek 
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 pozná tělesa – kužel, jehlan 

 určí strany a vrcholy geometrických tvarů 
 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 
 

4.ročník 

Číselný obor do 1000000 

výstupy učivo 

 počítá do 1 000 000 po statisících, 
desetitisících, tisících 

 čte, píše, zobrazí čísla na číselné ose 

 porovnává čísla do 1 000 000 a řeší 
jednoduché nerovnice 

 zaokrouhluje čísla na statisíce, 
desetitisíce, tisíce, sta, desítky 

 písemně sčítá a odčítá v daném oboru 

 pamětně sčítá a odčítá čísla (nejvýše 
dvě číslice různé od nuly) 

 pamětně násobí a dělí čísla (nejvýše se 
dvěma různými číslicemi) 
jednociferným číslem 

 písemně násobí jedno a dvojciferným 
činitelem 

 písemně dělí jednociferným dělitelem 

 řeší slovní úlohy na dva až tři početní 
výkony, provádí odhad a kontrolu 
výpočtu 

 řeší jednoduché rovnice 

 doplní tabulku přímé úměrnosti, 
orientuje se v grafu přímé úměrnosti 

 
 

 posloupnost přirozených čísel do 
1 000 000, číselná osa 

 zápis čísel v desítkové soustavě 

 porovnávání čísel 

 zaokrouhlování na statisíce, desetitisíce, 
tisíce, sta, desítky 

 sčítání a odčítání v daném oboru, 
vlastnosti sčítání a odčítání 

 pamětné sčítání a odčítání přirozených 
čísel, nejvýše však tři číslice různé od 
nuly 

 násobení jednociferným a dvojciferným 
činitelem v daném oboru 

 dělení jednociferným dělitelem 
v daném oboru 

 pamětné násobení a dělení 
jednociferným číslem 

 pamětné násobení a dělení násobkem 
čísla 10 

 písemné algoritmy násobení a dělení, 
vztahy mezi násobením a dělením, 
vlastnosti násobení 

 pořadí početních výkonů 

 řešení jednoduchých rovnic 

 řešení jednoduchých nerovnic s užitím 
číselné osy 

 přímá úměrnost 

 řešení slovních úloh (vztahy o n-více, 
méně, n-krát více, méně) 

 průměr 

 řešení slovních úloh 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 
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Jednotky hmotnosti, délky, objemu a času 

výstupy učivo 

 zná a převádí základní jednotky 
 

 převody jednotek 

 aplikace ve slovních úlohách 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Zlomky 

výstupy učivo 

 zapíše a přečte jednoduchý zlomek 

 názorně vyznačí část celku 

 vypočte část celku 

 vyřeší jednoduché slovní úlohy 

 sčítá zlomky se stejným jmenovatelem 
 

 celek, část 

 zlomek – čitatel, zlomková čára, 
jmenovatel 

 výpočet části z celku 

 řešení jednoduchých slovních úloh 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

Geometrie 

výstupy učivo 

 určí vzájemnou polohu dvou přímek 
v rovině 

 sestrojí kolmici k dané přímce 

 sestrojí rovnoběžku s danou přímkou 

 sestrojí pravoúhlý trojúhelník 

 sestrojí obdélník a čtverec pomocí 
pravítka a kružítka 

 vypočítá obsah a obvod obdélníku a 
čtverce 

 vypočítá obvod mnohoúhelníku 

 řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty 
obvodu a obsahu 

 narýsuje kružnici s daným středem a 
daným poloměrem 

 sestrojí trojúhelník, zná trojúhelníkovou 
nerovnost 

 vypočítá obvod trojúhelníku a aplikuje 
ve slovních úlohách 

 sestrojí osu úsečky pomocí kružítka 

 pozná souměrný tvar 

 určí osu souměrnosti překládáním 

 zná základní jednotky obsahu 

 graficky sčítá, odčítá a násobí úsečku 
 

 vzájemná poloha přímek v rovině – 
různoběžky, rovnoběžky, kolmice, 
průsečík 

 kolmé přímky – rýsování kolmic pomocí 
trojúhelníku s ryskou, rýsování kolmic 
procházejících daným bodem 

 rovnoběžky – rýsování rovnoběžek 
pomocí  2 pravítek, rýsování rovnoběžek 
procházejících daným bodem 

 pravý úhel – sestrojení pravého úhlu, 
pravoúhlý trojúhelník 

 obdélník, čtverec – konstrukce 
obdélníku a čtverce, obvod a obsah 
obdélníku a čtverce 

 kružnice, kruh – rýsování kružnice 
s daným středem a daným poloměrem 

 trojúhelník – konstrukce, trojúhelníková 
nerovnost, obvod 

 osa úsečky – konstrukce osy, útvary 
osově souměrné ve čtvercové síti a 
překládáním 

 grafický součet, rozdíl a násobek úsečky 

 seznámení s krychlí a kvádrem  

přesahy 

průřezová témata 
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OSV:RSP 

 

5.ročník 

Číslo a početní operace 

výstupy učivo 

 porovnává a zobrazuje čísla na číselné 
ose 

 zaokrouhluje s požadovanou přesností 

 zapíše číslo v požadovaném tvaru 
v desítkové soustavě 

 sčítá a odčítá zpaměti (nejvýše dvě 
číslice různé od nuly) 

 písemně sčítá až čtyři přirozená čísla 

 pamětně násobí a dělí přirozená čísla 
v jednoduchých případech 

 násobí písemně trojciferným činitelem 

 písemně dělí jedno a dvojciferným 
dělitelem 

 vypočítá aritmetický průměr 
v jednoduchých úlohách z praxe 

 dovede číst jednoduchý graf a také jej 
sestrojit 

 dovede číst a zapsat římské číslice 

 řeší jednoduché rovnice a nerovnice 

 řeší slovní úlohy vedoucí k jednomu až 
dvěma výpočtům, provádí odhady 

 zná a převádí základní jednotky 

 čte a zapíše zlomek 

 sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem 

 řeší jednoduché slovní úlohy 

 zapíše a přečte desetinné číslo řádu 
desetin a setin 

 zobrazí desetinné číslo řádu desetin a 
setin na číselné ose 

 řeší úlohy z praxe na užití desetinných 
čísel 

 porozumí významu znaku,, -,, pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo 
vyznačí na číselné ose (-100 až 100) 

 
 
 
 
 
 
 

 přirozená čísla do milionu 

 přirozená čísla větší než milion: 
-porovnávání přirozených čísel a 
zobrazování na číselné ose 
-zaokrouhlování 
-pamětné a písemné sčítání a odčítání 
-pamětné násobení a dělení  
-násobení a dělení deseti, stem a 
tisícem 

 písemné násobení jednociferným, 
dvojciferným a trojciferným činitelem 

 písemné dělení jednociferným a 
dvojciferným dělitelem 

 aritmetický průměr 

 práce s daty 
- druhy zápisu přirozených čísel 

(arabské a římské číslice) 

 jednoduché rovnice a nerovnice 

 slovní úlohy na jeden a více početní 
úkony 

 slovní úlohy na finanční gramotnost  

 převody jednotek délky, času, 
hmotnosti, objemu, obsahu 

 aplikace jednotek ve slovních úlohách 
z praxe 

 zlomky: 
-zápis a čtení zlomků 
-znázornění zlomků na úsečkách a 
obrázcích 
-užití zlomků při převádění jednotek 
-sčítání a odčítání zlomků se stejným 
jmenovatelem 
-řešení slovních úloh s využitím zlomků 

 desetinná čísla: 
-desetinné zlomky 
-desetinná čísla: desetiny, setiny 
(zápis, čtení, a znázorňování na číselné 
ose) 
-porovnávání desetinných čísel 
-slovní úlohy vedoucí k užití desetinných 
čísel 

 záporná čísla: 
-zápis celého záporného čísla na číselné 
ose 
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přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

GEOMETRIE 

výstupy učivo 

 umí sestrojit trojúhelník 

 narýsuje čtverec a obdélník, vypočítá 
jejich obvod a obsah 

 umí nakreslit osu souměrnosti u 
rovinných geometrických útvarů 

 vypočítá povrch krychle a kvádru a 
sestrojí jejich síť 

 zakreslí polohu bodu v soustavě 
souřadnic 

 

 Trojúhelník: 
-konstrukce trojúhelníku 
-trojúhelníková nerovnost 
-trojúhelník pravoúhlý, rovnostranný, 
rovnoramenný a různostranný 

 Čtverec a obdélník: 
-vlastnosti čtverce a obdélníku 
-konstrukce čtverce a obdélníku 
-úhlopříčky a jejich vlastnosti 

 osově souměrné útvary 

 Obvody geometrických útvarů: 
-obvod čtverce 
-obvod obdélníku 

 Obsahy geometrických útvarů: 
-obsah čtverce 
-obsah obdélníku 

 Tělesa: 
-povrch krychle a síť krychle 
-povrch kvádru a síť kvádru 
-stavby z krychlí 

 Soustava souřadnic: 
-zapisování polohy bodů pomocí 
souřadnic 

 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:RSP 

 

4.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout 

základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní 

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

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

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

vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást 

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

nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení 

profesní i zájmové činnosti. 
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Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 

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

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

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

vhodně doplňuje standartní učební texty a pomůcky. 

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují 

žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních 

zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina 

přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie a stává se součástí všech oborů základního vzdělávání. 

Cílové zaměření oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

 poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních 
a komunikačních technologií 

 porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médiu, přenosem, 
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 

 schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické 
myšlení 

 porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních 
zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací 

 využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti 
učení a racionálnější organizaci práce 

 tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků 
své práce 

 pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování 
přírodních i sociálních jevů a procesů 

 respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software 

 zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na 
internetu či jiných médiích 

 šetrné práci s výpočetní technikou 

4.3.1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně v 5. ročníku. Výuka probíhá v kmenové 

třídě při využití mobilní učebny informatiky. Během vyučovacích hodin je kladen důraz na 

zvládnutí základních uživatelských schopností při práci s ICT technikou, komunikaci, schopnost 

vyjadřovat se, zamýšlet se nad problémy. 

Vzdělávání v daném předmětu směřuje a vede žáka: 

 osvojení důležitých poznatků učiva a jejich využití v praxi 

 používání různých zdrojů informací a posuzování důležitosti a správnosti získaných 
informací 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

 vedeme k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání ICT techniky, 
k porozumění toku informací 

 učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních 
informačních zdrojů 

 vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky, jako prostředku komunikace a 
modelování přírodních a sociálních jevů 

 učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru 

 

Kompetence k řešení problému 

 učíme žáky nebát se problému, prakticky je vedeme k používání techniky 

 podporujeme samostatnost a tvořivost při řešení problému 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací, učíme žáky prakticky problémy 
řešit 

 

Kompetence komunikativní 

 využíváme informační a komunikační prostředky technologie pro kvalitní a účinnou 
komunikaci s okolním světem a pro prezentaci svých výsledků práce 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

 zaměřujeme se na správné užívání českého jazyka s ohledem na gramatiku 

 učíme žáky naslouchat názory jiných lidí, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat 
do diskuze 

 

Kompetence sociální a personální 

 učíme žáky podílet se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu 

 učíme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami výhodám využívání informačních 
technologií 

 učíme žáky chápat působení médií ne individualitu člověka 

 učíme žáky spolupracovat ve skupině, kriticky hodnotit svoji práci 

 

Kompetence občanské 

 vychováváme žáky jako občany plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 
respektující práva druhých 

 netolerujeme zájmy žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým 
jevům 

 jdeme příkladem svým žáků, respektujeme osobnost žáka, vytváříme přátelskou a 
otevřenou atmosféru při vyučování 
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Kompetence pracovní 

 učíme žáky dodržovat vymezená pravidla, plnit své povinnosti a účinně spolupracovat 
s učitelem 

 vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na 
elektrickou síť 

 učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci 
s výpočetní technikou 

 

Učební plán předmětu 

ročník 1 2 3 4 5 

dotace     1 

povinnost     povinný 

 

Zásady práce s počítačem 

výstupy učivo 

 umí zapnout a vypnout počítač 

 ovládá počítač pomocí myši a 
klávesnice 

 zálohuje si data 

 dovede restartovat počítač 

 základní pracovní úkony při práci 
s počítačem 

 struktura, funkce a popis počítače a 
přídavných zařízení 

 operační systémy a základní funkce 

 jednorázová údržba počítače 

 zásady bezpečnosti práce a prevence 
zdravotních rizik spojených 
s dlouhodobým užíváním výpočetní 
techniky 

Přesahy 

průřezová témata 

 

 

Vyhledávání informací a komunikace 

výstupy učivo 
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 má svůj email 

 ví, jak se prezentovat na internetu 

 chrání svůj počítač před viry 

 je si vědom nebezpečí, které sebou 
nese používání internetu 

 při vyhledávání na internetu využívá 
jednoduché a vhodné cesty 

 vyhledává informace na portálech, 
v knihovnách a databázích 

 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení 

 společenský tok informací- vznik, 
přenos, transformace, zpracování, 
distribuce 

 metody a nástroje vyhledávání 
informací 

 formulace požadavku při vyhledávání 
informací 

 základní způsoby komunikace- email, 
chat, telefonování 

 

Přesahy 

průřezová témata 

OSV:Ko 

 

Práce s textovým editorem 

výstupy učivo 

 napíše pomocí počítače dopis 

 vloží do textu symboly 

 je schopen vložit a upravovat obrázek v 
textu 

 základní funkce textového a grafického 
editoru 

 seznámení s formáty souborů 

 psaní textu v počítači 

 program Word 

 vkládání a úpravy obrázků 

 tisk a úpravy před tiskem 

 grafické prvky, písmo 

Přesahy 

průřezová témata 

 

 

 

4.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována 

pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah 

týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. 
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Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým 

široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání 

na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní 

zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat 

a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti - utváří se tak jejich 

prvotní ucelený obraz světa. 

Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími 

osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných 

věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a 

přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se 

žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho 

přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do 

budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se 

žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty 

jiných. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 

z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů 

jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této 

vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí a 

ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich 

postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. 

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech 

Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací 

obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů. 

Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích 

předmětů a jejich vzdělávacího obsahu. 

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

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

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

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

praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností 

žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah 

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

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

chování a jednání mezi lidmi, uvědomují se 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 se základními právy a povinnostmi, ale i 

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

tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana 

demokratického státu. 
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Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným 

výstupům pro 1. období vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva 

předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a 

okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku 

nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně držet tematických 

okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho 

k očekávaným výstupům. 

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

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

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

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

v historii naší země. 

Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu 

i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat 

informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, 

aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, 

veřejnou knihovnu atd. 

V tematickém okruhu 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 vedení k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, 

ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk 

snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a 

dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá 

pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém 

věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. 

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

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

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

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

o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých 

životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin 

obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a 

bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota 

v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, 

sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

 orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, 
zeměpisných a kulturních informací 
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 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání 
na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel 
soužití, k plnění povinností a společných úkolů 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a 
bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své 
jedinečnosti (možností a limitů) 

 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností 
aktivního uplatnění při jejich ochraně 

 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

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

 poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, 
účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 

 
  

4.4.1 VLASTIVĚDA 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Vlastivěda navazuje na prvouku a je vyučována s 3 hodinovou dotací jako povinný předmět ve 

4. a s 3 hodinovou dotací v 5. třídě, s možností využití blokového i projektového vyučování. Je 

založena na integraci poznatků ze zeměpisných, historických a humanitních oborů. 

Učivo je podle ročníku rozděleno do dvou oborů, přičemž každý obor má své podčásti: 

4. ročník je zaměřen geograficky a zeměpisně 

části:  

- Zeměpisný úvod 

- ČR součást Evropy 

- Regionální zeměpis 

- Putování po ČR 

- Nejstarší dějiny českých zemí 

 

5. ročník je zaměřen na historii a Dějiny českých zemí, Evropu a svět, Občanskou společnost.

  

části: 

- Obrazy ze starších českých dějin 

- Obrazy z novějších českých dějin 

- Putování po Evropě 

- Občanská společnost 
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Výuka probíhá převážně ve třídě, ale i v terénu. Je realizována zejména aktivními metodami, 

které slouží jako prostředek pro vytváření příslušných kompetencí a výstupů. K hlavním cílům 

patří vytváření komplexního pohledu žáků na zemi, ve které žijeme. Je zde kladen důraz na 

názornost a praktičnost získaných poznatků a dovedností. 

Vyučovací předmět neposkytuje žákům pouze výběr zobecněných didakticky 

transformovaných informací, ale k utváření klíčových kompetencí využívá následující 

výchovné a vzdělávací strategie: 

1. Pozorování v přírodě 

 je možno uskutečnit na školním pozemku, v parku, okolí školy… 

 na výletě, exkurzi 

 žáci mohou pracovat samostatně, ve dvojicích, skupině… 

2. Samostatné práce 

 žáci zpracovávají formou referátů - samostatně, ve skupině… 

 výsledky své práce prezentují 

 žáci plánují etapy řešení, v závěru práce je zdůvodní 

3. Besedy s odborníky 

 žáci přijímají další informace 

 učí se formulovat otázky 

 názorné a praktické ukázky 

4. Návštěvy knihoven, výstav 

 žáci sami aktivně vyhledávají informace a pracují s nimi 

5. Práce na PC 

 možnosti využití výukových programů 

 internet jako zdroj informací 

6. Audiovizuální technika 

 přírodovědné pořady jako další zdroj informací 

 výukové kazety 

 dataprojektor 

Cílem těchto hodin je přiblížit žákovi pokud možno co nejvíce okolí, ve kterém žije. Probudit 

v něm zájem poznávat jej a prohlubovat v něm lásku k zemi a oblasti, ve které žije. Zvláště 

v dnešní době „evropanismu“ je důležité, aby si právě tito nejmenší občané ČR uvědomovali 

výjimečnost země, ve které žijí. A to jak geografickou, tak historickou. Dále je důležité, aby žáci 

získali alespoň elementární přehled o naší historii. Jednak kvůli již zmiňovanému 

„vlastenectví“, ale také proto, aby se poučili z chyb, uvědomili si je a v budoucnu se 

nepřičiňovali o jejich opakování. 
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Sekundárním cílem vlastivědy není „nabiflovat“ do hlav našich žáků co největší množství 

informací, ale naučit se rozeznat důležité od nepodstatného, to si zapamatovat a umět později 

správně aplikovat. Naopak umět co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat chybějící a potřebné 

informace, a to při užití všech dostupných vzdělávacích a mediálních prostředků. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení: 

učitel 

 klade důraz na pozitivní motivaci a budí u žáka zájem o předmět 

 předkládá dostatečný zdroj informací 

 používá vhodné učební pomůcky - názorné 

 rozvíjí kreativitu a dovednosti potřebné k samostatnému učení 

 vede žáka k autokorekci chyb 

Kompetence k řešení problémů: 

učitel 

 motivuje žáka k řešení problémů 

 učí žáka využívat vlastní schopnosti a dovednosti a objevovat různé možnosti - 
kreativita 

 nenechá žáka odradit případným neúspěchem, pomáhá mu při hledání správných 
řešení - individuální přístup 

Kompetence komunikativní: 

učitel 

 předkládá žákovi zobecněné a didakticky transformované informace 

 rozvíjí dovednost porozumět, reprodukovat a písemně zpracovat zadané úlohy 

 vede žáka k samostatnému ústnímu i písemnému vyjadřování 

 

Kompetence sociální a personální: 

učitel 

 volí takové metody a formy práce, ve kterých žáci účinně spolupracují ve skupinách - 
vytvoření pravidel práce v týmu 

 uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům i k těm s poruchami učení nebo 
chování 

 vytváří partnerské vztahy učitel - žák a vnáší přátelskou atmosféru do pracovního 
procesu 

Kompetence pracovní: 

učitel 

 vede žáka k důslednému plnění školních povinností 
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 zadává a kontroluje domácí přípravu 

 vede žáka k samostatnosti a uvědomění si zodpovědnosti k sobě samotnému i 
k ostatním lidem 

Kompetence občanské: 

učitel 

 vede žáka k uvědomění si odpovědnosti k sobě samému, ke spolužákům, učitelům a 
k druhým lidem 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etické zvláštnosti žáka 

 
 

Učební plán předmětu 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Dotace    3 3 

Povinnost    povinný povinný 

 

 

 

4. ročník 

OBECNÝ A ZEMĚPISNÝ ÚVOD DO ČR 

výstupy učivo 

 vyzná se  v mapě, dokáže ji použít a 
orientovat se v ní 

 dítě si uvědomuje jak polohu a 
zařazení, tak i význam ČR v Evropě, i 
ve světě 

 uvědomuje si výjimečnost naší vlasti, 
našich tradic, zvyklostí, folkloru apod. 

 určí světové strany v přírodě i podle 
mapy, orientuje se podle nich 

 rozlišuje mezi náčrty, plány a 
základními typy map 

 vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a lidských 
sídlištích na mapě naší republiky 

 rozlišuje orgány státní moci, symboly 
našeho státu a jejich význam. 

 

 žijeme v České republice (pan 
prezident, jeho sídlo, naše řeč, státní 
znak a výjimečnost českého národa, 
české tradiční výrobky, folklor, 
tradice) 

 Česká republika – „srdce Evropy“ , 
práce se školním atlasem, kde se 
nacházíme, jak vypadá naše zem, 
základní rozdělení Čechy, Morava, 
Slezsko a naši sousedé 

 mapa nás zajímá (práce s mapou, 
orientace ve školních atlasech, 
světové strany, měřítko, vysvětlení 
základních značek, legenda map) 

M (3.ročník) : Porovnávání 
M (4.ročník) : Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času 
Přv (4.ročník) : Živá příroda 
Přv (4.ročník) : V lese 

 

průřezová témata 
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OSV:RSP,SaS,PL 
VDO:OOSS, OSŠ, FPOOŽ, PD 
VMEGS:ES,OES,JE 
MuV:KD,LV,EP,PM,PSSS 
EV:VČP, E 
 

 

MŮJ KRAJ (REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS) 

výstupy učivo 

 zná kraj, ve kterém žije, zná své okolí, 
významná místa a památky 

 orientuje se v okolí 

 určí a vysvětlí polohu svého bydliště 
vzhledem ke krajině a státu 
 

 

 opakování vědomostí ze třetí třídy o 
našem městě. 

 naše nejbližší okolí 

 obrázky a videa z okolí, dokumenty 
z okolí.  

Přesahy 
Vla (4.ročník) : Obecný zeměpisný úvod do ČR 
Prv (3.ročník) : Památky 
Prv (3.ročník) : Procházka okolní krajinou 

 

průřezová témata 

OSV:RSP,RPRD,SaS,K,PL,Ko,KaK 
MuV:KD,LV,EP,PM,PSSS 
EV:E,ZPŽ,ŽP,VČP 
 

 

PUTOVÁNÍ PO ČR 

výstupy učivo 

 získá základní znalosti o obecném 
zeměpise České republiky 

 dokáže republiku rozdělit na jednotlivé 
krajové celky 

 zná geografická, hospodářská i kulturní 
specifika daných oblastí 

 zajímá se typické regionální zvláštnosti 
jednotlivých krajů, jednoduchým 
způsoben posoudí jejich význam 
z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického 

 předává ostatním své zážitky a 
zkušenosti z vlastních návštěv a cest po 
republice 

 

 povrch České republiky 

 vodstvo 

 počasí a podnebí 

 půda a zemědělství 

 nerostné bohatství 

 průmysl 

 kraje České republiky 
 

Přesahy 
Přv (4.ročník) : Ve vodě a jejím okolí 
Přv (4.ročník) : Komplexní shrnutí učiva 
Přv (4.ročník) : Na poli 
Přv (4.ročník) : Na louce  
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Přv (4.ročník) : V lese 
Přv (4.ročník) : U lidských obydlí 
Přv (4.ročník) : Živá příroda 
Pč (4.ročník) : Konstrukční činnosti 

průřezová témata 

OSV:RSP,K,Ko,KaK 
VDO:OSŠ,OOSS,POPŽ,PD 
VMEGS:ES,OES,JE 
MuV:KD, LV,EP,PM,PSSS 
EV:E,ZPŽ,ŽP,VČP 
MeV:TMS,PRT 
 

 

Obrazy z nejstarších českých dějin 

výstupy učivo 

 seznámí se s nejstaršími dějinami našich 
zemí 

 zná nejznámější pověsti, které se týkají 
historie ČR 

 rozeznává současné a minulé a 
orientuje se v hlavních událostech 
minulosti naší vlasti  

 české země v pravěku 

 příchod Slovanů 

 Sámův kmenový svaz 

 naše nejstarší minulost v pověstech 

Přesahy 

průřezová témata 

 

 

5. ročník 

České dějiny 

výstupy učivo 

 seznámí se s hlavními událostmi 
českých dějin 

 snaha probudit v dětech vlastenecké 
cítění, přirozenou a přiměřenou 
národní hrdost 

 pracuje s časovými údaji a využívá je 
k pochopení vztahů mezi ději a jevy 

 využívá informační zdroje ve formě 
knihoven, archivů, muzeí a galerií jako 
prostředek k pochopení minulosti 

 zná význam kulturních a historických 
památek 

 dokáže hodnotit způsob života a práce 
našich předků 

 zná historické důvody státních svátků a 
významných dnů 

 

 vznik českého státu, vláda 
přemyslovských knížat: Bořivoj a 
Ludmila, sv. Václav, Oldřich, Vratislav II. 
– první český král 

 život za vlády prvních Přemyslovců: 
život prostých lidí, sídla vzdělanosti, 
románský sloh, Kosmas, první český 
kronikář 

 vznik českého království, vláda 
přemyslovských králů: 
Přemysl Otakar I., Václav I., Anežka 
Česká, Přemysl Otakar II., Václav II., 
Václav III. 

 český stát za vlády Lucemburků: 
Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV., 
Zikmund Lucemburský 

 život ve středověku: šlechta, církev, 
život ve středověké vesnici, život ve 
středověkých městech, gotický sloh 
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 husitské války: Jan Hus, husitské bouře, 
Jan Žižka z Trocnova, boj Husitů 
s křižáky, bitva u Lipan 

 české země po husitských válkách: 
Albrecht Habsburský a Ladislav 
Pohrobek, Jiří z Poděbrad, Jagellonci na 
českém trůně ( Vladislav a Ludvík) 

 první Habsburkové na českém trůně: 
Ferdinand II., Císař Rudolf II., Matyáš 

 renesance 

 doba pobělohorská: bitva na Bílé hoře, 
život na zámku, život poddaných, život 
ve městě 

 baroko: barokní stavitelství, hudba, 
procesí a poutě 

 ve školních lavicích: Jan Amos 
Komenský, různé školy 

 světlo rozumu (druhá polovina 18. 
století ): význam osvícenství, vláda 
Marie Terezie, vláda Josefa II. 

 život na vesnici ( 18. století):rozvrstvení 
vesnice, podoba domů, co jedli a jak se 
oblékali, venkovské zvyky, práce na poli 

 manufaktury a první stroje: vznik 
manufaktur, parní stroj a továrny, čeští 
vynálezci, nová odvětví 

 obrození měšťanské společnosti: nástup 
kapitalismu, nadvláda němčiny, počátky 
národního obrození- Fr. Palacký, J.K.Tyl, 
obrození na postupu 

 z poddaného člověka občan: 
nespokojenost s Habsburky, revoluční 
rok 1848, červnové bouře v Praze, 
konec roboty, změny po roce 1848 

 stroje ovládly život: růst tovární výroby, 
nástup elektřiny, doprava a potraviny, 
všední život 

 národ sobě: uvolnění života, vznik 
Rakousko-Uherska, T. G. Masaryk, 
rozvoj kultury a umění 

 Češi a Němci: počátky česko-
německého soužití, zhoršení vztahů 

 směřujeme k samostatnosti: 1. světová 
válka, život za války, odpor proti 
Rakousko-Uhersku, konec války- vznik 
Československé republiky 

 tvář Československé republiky: 
ČSR demokratickým státem- První 
prezident, složení obyvatelstva, podoba 
hospodářství, život za první republiky, 
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kulturní život, cesta k zániku ČSR- 
Mnichovská dohoda 

 válečná a poválečná léta: vyhlášení 
protektorátu, 2. světová válka, boj proti 
okupaci, osvobození ČSR- konec války,  
poválečný vývoj 

 od totalitní moci k demokracii: nástup 
komunistické vlády, pražské jaro a 
okupace Československa, Sametová 
revoluce a návrat k demokracii 

 
 
  

 Přesahy 
ČJL ( 5. Ročník): Literární výchova 

průřezová témata 

OSV: RSP, RPRD, HPPE, SaS, SRaSO,  PL, MV,  
VDO: OSŠ, OOSS, POPŽ, PD 
VMEGS: ES, OES, JE 
MuV: LV, KD, EP, PM, PSSS 
MEV: VAMS, TMS, PRT 
 
 

 

Putování po Evropě 

výstupy učivo 

 žák umí vyhledávat na základním typu 
map jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách 
Evropy a polokoulí 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti, 
zážitky a zajímavosti z vlastních cest a 
porovnává způsob života a přírodu 
v naší vlasti s jinými zeměmi v Evropě. 

 

 planeta Země: glóbus, světadíly 
podnebné pásy, časová pásma na Zemi 

 Evropa- poloha na Zemi: hranice 
Evropy, poloostrovy, ostrovy 

 nížiny a hory v Evropě 

 počasí a podnebí v Evropě 

 vodstvo v Evropě: oceány a moře, řeky 

 rostlinstvo a živočišstvo v Evropě: 
tundra, pásmo lesů, step, subtropické 
lesy a křoviny 

 evropské státy a jejich hlavní města 

 naši sousedé: 
Německo 
Rakousko 
Slovensko 
Polsko 

  

Přesahy 
PŘ (5. Ročník) 

průřezová témata 

EV: E 

 

Občanská společnost 
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výstupy učivo 

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

 rozpozná jednání, které porušuje lidská 
práva nebo demokratické principy 

 obhájí a odůvodní své názory, připustí 
svůj omyl a dokáže se dohodnout na 
společném postupu řešení problému 

 zná základní formy vlastnictví 

 používá peníze v běžných situacích 

 ví, proč spořit 

 ví, co je půjčka a jak vracet dluhy 
 

 lidská práva a práva dítěte 

 práva a povinnosti žáků školy 

 protiprávní jednání 

 korupce 

 ochrana majetku občanů 

 reklamace výrobku 

 soukromé vlastnictví a jeho ochrana 

 veřejný majetek 

 hmotný a nehmotný majetek 

 příjmy a výdaje domácnosti, rodinný 
rozpočet 

 formy a způsoby placení, banky, úspory, 
půjčky úvěry 

Přesahy 
M (5. Ročník) 

průřezová témata 

VDO: OSŠ, OSS, PD 

 

 

4.4.2 PŘÍRODOVĚDA 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 
Přírodověda navazuje na prvouku a je vyučována s 2 hodinovou dotací jako povinný předmět 

ve 4. a 5. třídě, s možností využití blokového i projektového vyučování. Je založena na integraci 

poznatků z přírodních a humanitních oborů. 

Učivo je rozděleno do 8 kapitol: 

1. Živá příroda 
2. Neživá příroda 
3. Ekologie 
4. Člověk a příroda 
5. Vesmír 
6. Technika 
7. Energie 
8. Komunikace - příjem informací 

Výuka probíhá ve třídě i v terénu. Je realizována převážně aktivními metodami, které slouží 

jako prostředek pro vytváření příslušných kompetencí a výstupů. K hlavním cílům patří 

vytváření komplexního pohledu žáků na svět. Je zde kladen důraz na názornost a praktičnost 

získaných poznatků a dovedností. 

Vyučovací předmět neposkytuje žákům pouze výběr zobecněných didakticky 

transformovaných informací, ale k utváření klíčových kompetencí využívá následující 

výchovné a vzdělávací strategie: 

1. Pozorování v přírodě 



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

73 
 

 je možno uskutečnit na školním pozemku, v parku, v okolí školy… 

 na výletě, exkurzi 

 žáci mohou pracovat samostatně, ve dvojicích, skupině… 

2. Samostatné práce 

 žáci zpracovávají formou referátů - samostatně, ve skupině… 

 výsledky své práce prezentují 

3. Školní experimenty 

 žáci aktivně s učitelem řeší probírané téma pomocí pokusů - s ohledem na možnosti 
školy 

 žáci plánují etapy řešení, v závěru práce je zdůvodní 

4. Besedy s odborníky 

 žáci přijímají další informace 

 učí se formulovat otázky 

 názorné a praktické ukázky 

5. Návštěvy knihoven, výstav 

 žáci sami aktivně vyhledávají informace a pracují s nimi 

6. Práce na PC 

 možnosti využití výukových programů 

 internet jako zdroj informací 

7. Audiovizuální technika 

 přírodovědné pořady jako další zdroj informací 

 výukové kazety 

 dataprojektor 

V hodinách předkládá učitel žákům zobecněné a didakticky transformované informace a 

problémové úkoly - s ohledem na region, možnosti školy… Žáci aktivně řeší zadané úlohy 

pomocí pokusů, dlouhodobého bádání, pracují s odbornou literaturou, internetem apod. 

Využívají poznatků získaných při pozorování v přírodě, při školních experimentech, při 

besedách s odborníky. Žáci sami plánují etapy řešení, které v závěru práce pak objasní a 

zdůvodní. Výslednou práci prezentují ostatním spolužákům. 

Žáci se učí rychle rozhodovat, aktivně přistupovat k danému problému, organizovat si práci, 

spolupracovat v kolektivu, přijímat a sdělovat informace, uvědomovat si výsledky své práce. 

Poznatky a dovednosti, které žáci získávají, jsou zařazovány do celkové struktury jejich 

vzdělávání. Uplatňují je v mezioborových vztazích - kooperace – a ve svém praktickém životě. 

To jim dává možnost využívat empirii, která je nepostradatelná pro trvalost získaných 

poznatků a dovedností a jejich následné uplatnění v praktickém životě. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení: 

učitel 

 klade důraz na pozitivní motivaci a budí u žáka zájem o předmět 

 předkládá dostatečný zdroj informací 

 používá vhodné učební pomůcky - názorné 

 rozvijí kreativitu a dovednosti potřebné k samostatnému učení 

 vede žáka k autokorekci chyb 

Kompetence k řešení problémů: 

učitel 

 motivuje žáka k řešení problému 

 učí žáka využívat vlastní schopnosti a dovednosti a objevovat různé možnosti - 
kreativita 

 předkládá modely problémových úloh a vede žáka k jejich správnému řešení 

 nenechá žáka odradit případným neúspěchem, pomáhá mu při hledání správných 
řešení - individuální přístup 

Kompetence komunikativní: 

učitel 

 předkládá žákovi zobecněné a didakticky transformované informace 

 učí žáka správně používat odbornou terminologii 

 učí žáka aplikovat teoretické znalosti v praxi 

 rozvíjí dovednost porozumět, reprodukovat a písemně zpracovat zadané úlohy 

 vede žáka k samostatnému ústnímu i písemnému vyjadřování 

Kompetence sociální a personální: 

učitel 

 volí takové metody a formy práce, ve kterých žáci účinně spolupracují ve skupinách - 
vytvoření pravidel práce v týmu 

 uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům i k těm s poruchami učení nebo 
chování 

 vytváří partnerské vztahy učitel - žák a vnáší přátelskou atmosféru do pracovního 
procesu 

Kompetence pracovní: 

učitel 

 vede žáka k důslednému plnění školních povinností 

 zadává a kontroluje domácí přípravu 

 vede žáka k samostatnosti a uvědomění si zodpovědnosti k sobě samotnému i 
k ostatním lidem 
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Kompetence občanské: 

učitel 

 vede žáka k uvědomění si odpovědnosti k sobě samému, ke spolužákům, učitelům a 
k druhým lidem 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etické zvláštnosti žáka 

Učební plán předmětu 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Dotace    2 2 

Povinnost    povinný povinný 

 

 

 

 

4. ročník 

Živá příroda 

výstupy učivo 

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

 

 pozorování, určování a základní třídění 
rostlin a živočichů 

 stavba těla a funkce jednotlivých částí, 
projevy života rostlin a živočichů – 
péče o ně 

Přesahy 
Pč (4.ročník) : Pěstitelské práce 

průřezová témata 

OSV:RSP,SaS, SRaSO,K,Ko,KaK 
EV:ZPŽ,ŽP,VČP 
 

 

 

V lese 

výstupy učivo 

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

 žák chápe principy rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka 

 

 popis tohoto prostředí a jeho význam 
pro život na zemi 

 rostliny a živočichové nacházející se 
v lese 

 popisy: stavby těl, životních cyklů, jejich 
význam 

Přesahy 
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Pč ( 4. ročník) : Pěstitelské práce 

průřezová témata 

OSV:RSP,SaS, SRaSO,Ko,KaK 
EV:E,ZPŽ,ŽP,VČP 
 

 

U lidských obydlí 

výstupy učivo 

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

 žák chápe principy rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka 

 
 

 popis prostředí kolem lidských obydlí a 
jeho význam 

 vliv člověka na toto prostředí 

 zvířata a rostliny, které se zde vyskytují 
a jejich význam 

Přesahy 
Pč (4. Ročník) : Pěstitelské práce 

průřezová témata 

OSV:RSP,SaS, SRaSO,PH,K,PL,MV,Ko,KaK 
EV:E,ZPŽ,ŽP,VČP 
 

 

Na poli 

výstupy učivo 

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

 žák chápe principy rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka 

 
 

 obecný popis prostředí 

 zemědělské plodiny, jejich popis, třídění 
a využití 

 zvířata žijící na polích a v jejich blízkém 
okolí. Popis stavby těl a jejich životních 
cyklů. (rozmnožování, cesty za 
potravou….) 

Přesahy 
Pč (4. Ročník) : Pěstitelské práce 

průřezová témata 

EV:E,ZPŽ,ŽP,VČP 

 

Ve vodě a jejím okolí 

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

 žák chápe principy rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka 

 
 

 obecný význam vodstva v našich 
zeměpisných podmínkách – koloběh 
vody v přírodě 

 vodní fauna a flóra – popis a význam 

Přesahy 
Pč (4. ročník) : Pěstitelské práce 

průřezová témata 

EV:E,ZPŽ,ŽP,VČP 
 

 

Neživá příroda 

výstupy učivo 

 zná součásti neživé přírody 

 dokáže poznat některé horniny a 
nerosty 

 dokáže měřit vlastnosti látek – teplota 
délka a hmotnost 

 součásti neživé přírody 

 minerály, nerosty, horniny 

 vlastnosti látek 

Přesahy 
M (4. ročník) : jednotky délky a hmotnosti 

průřezová témata 

EV:E,ZPŽ,ŽP,VČP 
 

 

5.ročník 

Člověk a lidské výtvory 

výstupy učivo 

 žák dokáže popsat výrobu papíru a ví, 
kde se zpracovávají suroviny a vyrábějí 
výrobky 

 zná všechny běžně dostupné formy 
komunikačních technologií, umí je 
využít v praxi 

 umí vysvětlit princip fungování a v praxi 
použít jednoduché stroje  

 

 Člověk zpracovává výrobky: 
výrobky jsou zpracovávány v dílnách, 
podnicích, průmyslových závodech- 
výroba papíru 

 Člověk přijímá informace: 
zařízení sloužící k příjmu informací( 
telefon, fax, rádio, kopírovací stroje, 
DVD přehrávače…) 
počítač a internet- médium 
komunikační technologie 21. Stol. 

 Člověk si dokáže svou práci usnadnit: 
jednoduché stroje a zařízení( nakloněná 
rovina, kladka, páka, kolo) 

přesahy 

průřezová témata 
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OSV: RSP, SaS, SRaSO, K, Ko, KaK 
VMEGS: OES,  
MuV: PM, 
MeV: KČPPMS, IVMSR, SMS, VAMS, TMS, FMS, PRT  
 

 

Neživá příroda 

výstupy Učivo 

 žák chápe základní podmínky důležité 
pro život člověka na Zemi 

 zná základní nerosty a horniny, 
energetická paliva 

 chápe princip fungování elektrické 
energie, její zdroje, ekologické využití 

 zná možnosti nebezpečí při kontaktu 
s elektrickým proudem a ví jak se 
zachovat v případě nebezpečí 

 ví, co je ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody- odpovědnost lidí, 
ochrana a tvorba životního prostředí, 
ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické 
katastrofy 

 
 

 Podmínky života na Zemi: 
-vzduch, voda, živiny, teplo a světlo 
pocházející ze slunce 

 Neživá příroda: 
-nerosty a horniny ( pískovec, písek, 
žula, vápenec, železné rudy, drahé 
kovy), energetická paliva( uhlí, ropa, 
zemní plyn) 
-energie- zdroje energie ( obnovitelné a 
neobnovitelné), elektrická energie, 
elektrické spotřebiče, vodiče, nevodiče, 
první pomoc při úrazech elektrickým 
proudem, nebezpečí při práci 
s elektrickými spotřebiči 

 Půda: 
-vznik, složení a význam půdy 

 Chráníme přírodu: 
-člověk využívá krajinu 
-pomáháme přírodě 
-vztah člověka k životnímu prostředí 

 
 

Přesahy 

průřezová témata 

OSV: ŘPRD, MV, Ko, RSP, HPPE, SaS, SRaSO, PH, K, PL, KaK 
VMEGS: ES 
EV: E, ŽP, VČP,ZPŽ 
MuV: KD, LV, EP, PM, PSSS 

 

Člověk a živá příroda 

výstupy Učivo 

 žák umí rozdělit zeměkouli do 
základních podnebných pásů. Každou 
oblast umí specifikovat- typy krajiny, 
fauna, flora, podnebí 

 chápe význam botanických a 
zoologických zahrad 

 ví, která přírodní společenstva se běžně 
nacházejí na našem území a zná druhy 
rostlin, živočichů a hub, které jsou pro 
toto společenstvo typické 

 Podnebné pásy: 
-geografické rozdělení zeměkoule na 
podnebné pásy 
-detailní specifikace jednotlivých 
podnebných pásů 

 život v oceánech a mořích 

 přizpůsobivost rostlin a živočich 

 popis významu a vysvětlení si rozdílů 
mezi botanickou a zoologickou 
zahradou 
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 umí třídit živé organizmy 
 

 Česká republika (oblast mírného 
podnebného pásu)- společenstva živých 
organizmů na území naší vlasti 

 třídění živých organizmů- bakterie a 
sinice, houby, rostliny, živočichové( 
obratlovci, bezobratlí) 

 
 
 
 
 

 

přesahy 

průřezová témata 

OSV: RPRD, Ko, KaK 
VMEGS: OES 
EV: E, ZPŽ, ŽP, VČP 
MeV:KČPPMS 
 

 

Vesmír 

výstupy učivo 

 žák vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi, jako součásti vesmíru, 
souvislost s rozdělením času a střídání 
ročních období 

 chápe základní podmínky důležité pro 
život člověka na Zemi 

 Vesmír a Země- sluneční soustava, den 
a noc, roční období 

 

 Slunce- zdroj tepla a světla 
nejbližší hvězda planety Země 

 výprava do vesmíru 
- souhvězdí 
-galaxie 
-Sluneční soustava 
-planety naší Sluneční soustavy 
-Země( pohyby Země- střídání dne a 
noci, střídání čtyř ročních období) 
-měsíce planet, Měsíc planety Země 

 
 

 
 
 

přesahy 

průřezová témata 

OSV: K, PL, Ko, KaK 
MeV: KČPPMS,PRT 
 

 

Lidské tělo 

výstupy učivo 

 využívá poznatků o lidském těle 
k vysvětlení základních funkcí 
jednotlivých orgánových soustav a 

 lidské tělo a jeho části, odlišnost podle 
věku, pohlaví, rasy 

 popis kostry člověka 

 svalová soustava 



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

80 
 

podpoře vlastního zdravého způsobu 
života 

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

 dokáže si naplánovat svůj čas pro práci 
a odpočinek 

 dokáže se správně chovat v situacích 
ohrožujících zdraví 

 vnímá dopravní situace, dokáže se 
správně chovat jako chodec i cyklista 

 zná způsoby odmítnutí návykových 
látek 

 zná základní návyky spojené s ochranou 
a prevencí svého zdraví 

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

 orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a 
děvčaty v daném věku 

 
 

 dýchací soustava 

 oběhová soustava 

 trávicí soustava 

 vylučovací soustava 

 kožní, smyslová a nervová soustava 

 rozmnožovací soustava 

 člověk roste a vyvíjí se 

 ochrana lidského zdraví 

 partnerství, rodičovství, základy 
sexuální výchovy- rodina a partnerství, 
biologické psychické změny v dospívání, 
etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty 
přenosu) 

 péče o zdraví, zdravá výživa- denní 
režim, pitný režim, pohybový režim, 
zdravá strava.  

 nemoc, drobné úrazy a poranění, první 
pomoc, úrazová zábrana.  

 osobní, intimní a duševní hygiena- stres 
a jeho rizika, reklamní vlivy, návykové 
látky a zdraví 

 osobní bezpečí- bezpečné chování 
v rizikovém prostředí, bezpečné chování 
v silničním provozu v roli chodce a 
cyklisty, krizové situace ( šikana, týrání, 
sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné 
formy násilí v médiích, služby odborné 
pomoci 

 

přesahy 

průřezová témata 

OSV: RPDR, Ko, KaK 
MuV: LV, EP 
EV: ZPŽ, ŽP, VČP 
 

 

4.4.3 PRVOUKA 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 
Prvouka má časovou dotaci v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně a ve 3. ročníku 3 hodiny týdně. 

Prvouka je vzdělávací oblastí, která se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, 

techniky, zdraví atd. 

Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a 

předškolním vzděláváním. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich 

vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. 

Poznávají sebe i své nejbližší okolí, seznamují se s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy 

a se složitějšími ději. 
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Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, pozorují krásu lidských výtvorů a přírodních jevů. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení: 

učitel 

 učí žáky využívat vhodné informační zdroje a pomůcky 

 rozvíjí učební dovednosti potřebné k samostatnému učení 

 seznamuje žáky se základními termíny 

 učí žáky kriticky zhodnotit výsledky svého učení 

Kompetence k řešení problému: 

učitel 

 motivuje žáka k řešení daného problému 

 vede žáka k využívání vlastních zkušeností 

Kompetence komunikativní: 

učitel 

 rozvíjí dovednost porozumět, reprodukovat vyslechnuté sdělení, formulovat a 
vyjadřovat své myšlenky, využívat získané zkušenosti k vytváření vztahů potřebných ke 
spolupráci 

Kompetence sociální a personální: 

učitel učí žáka: 

 spolupracovat ve skupině 

 poskytnout pomoc nebo o ni požádat 

 ovládat a řídit svoje chování 

Kompetence občanské: 

učitel učí žáka: 

 uvědomovat si odpovědnost k sobě samému i k ostatním 

 respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítat útlak 

 respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí 

Kompetence pracovní: 

učitel učí žáka: 

 používat bezpečně materiály a nástroje, dodržovat pravidla, plnil povinnosti, 
uvědomovat si smysl pro povinnost 

Učební plán předmětu 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 
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Dotace 2 2 3   

Povinnost povinný povinný povinný   
 

 

1. ročník 

Dítě a škola 

výstupy učivo 

 zná cestu do škola a zpět 

 zná název školy 

 zná jméno třídní učitelky a ředitele 
školy 

 chová se ukázněně a dokáže rozlišit 
nežádoucí formy chování 

 umí si připravit pomůcky do školy 

 udržuje pořádek ve svých věcech 

 umí si uspořádat pracovní místo 

 rozlišuje čas k práci a odpočinku 

 dodržuje základní hygienické návyky 

 zná základy správné životosprávy 

 pozná základní dopravní značky, dokáže 
použít pravidla pro bezpečný pohyb 
chodců 

 seznámení se školou 

 naše třída 

 chování žáka 

 práce žáka 

 den školáka 

 dnes, včera, zítra 

 cesta do školy, bezpečnost chodce, 
dopravní značky 

 cesta po chodníku a po vozovce 

 přecházení vozovky 

 semafor 

 nejkratší cesta do školy a ze školy 
 

Přesahy 

průřezová témata  
OSV: RSP, SaS, MV, PL, Ko 
VDO: OSŠ 

 

 

Podzim 

výstupy učivo 

 zná podzimní měsíce 

 dokáže popsat podzimní počasí 

 pozná změny v přírodě a v chování 
živočichů 

 dokáže popsat některé práce venku na 
podzim 

 okénko podzimní přírody 

 barvy podzimu 

 podzimní počasí 

 živočichové na podzim 

 podzim v sadu 

 podzim na zahradě 

 podzim na poli 

 stromy na podzim 

Přesahy 

průřezová témata  
EV: VČP 

 

 

U nás doma 

výstupy učivo 

 zná rodinné vztahy  rodina a příbuzní 
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 umí pojmenovat členy rodiny 

 umí vyprávět o svém domově a okolí 

 zná pojem narozeniny, jmeniny 

 dokáže vyprávět o své pomoci v rodině 

 máme miminko 

 život v rodině 

 sváteční dny v rodině 

 chodíme nakupovat 

 pomáháme v rodině 

Přesahy 

průřezová témata  
OSV: MV, Ko 
MuV: LV 

 

Zima 

výstupy učivo 

 umí charakterizovat roční období 

 zná vánoční zvyky a tradice 

 dokáže popsat zimní počasí 

 ví, co si obléknout do mrazivého počasí 

 pozná zimní sporty 

 vypráví, co dělají zvířata v zimě 

 okénko zimní přírody 

 zimní počasí 

 slavíme Mikuláše, Vánoce 

 zimní sporty 

 zvířátka v zimě 

 Nový rok 

 oblékáme se k různým příležitostem 

Přesahy 

průřezová témata 
EV: VČP 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

výstupy učivo 

 dodržuje základní hygienické návyky 

 zná základy správné životosprávy 

 zná zásady správného chování u lékaře 

 umí pojmenovat části lidského těla 

 zná názvy běžných nemocí 

 ví, co dělat v případě úrazu 

 dokáže ošetřit drobné poranění 

 ví, jak se chovat při vážných úrazech 

 zná čísla tísňových linek 

 poznáváme své tělo 

 pečujeme o svou čistotu 

 správná výživa 

 stolování 

 nemoc a úraz 

 předcházení úrazům 

 předcházení nemocem 

 první pomoc a tísňová volání 

 rostliny v místnosti 

 zvířata chovaná doma 

Přesahy 

průřezová témata 
OSV: PH 
EV: VČP 

 

 

Jaro 

výstupy učivo 

 pozná jarní měsíce 

 dokáže popsat jarní počasí 

 zná velikonoční zvyky a tradice 

 okénko jarní přírody 

 příroda na jaře 

 stromy a keře na jaře 
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 dokáže pojmenovat domácí zvířata a 
jejich mláďata 

 ví, které hry děti hrají na jaře 

 jaro na statku 

 svátky jara 

 jarní hry dětí venku 

Přesahy 

průřezová témata 
EV: VČP 

 

Orientace v čase 

výstupy učivo 

 orientuje se v čase 

 umí vyjmenovat dny v týdnu 

 umí vyjmenovat měsíce v roce 

 ví, kdy má narozeniny 

 pozná kolik je hodin, celé hodiny 

 rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

 rok, roční období 

 měsíce v roce 

 kalendář 

 dny v týdnu 

 rodinné oslavy 

 kolik je hodin? 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Člověk ve společnosti 

výstupy učivo 

 zná svoji adresu 

 zná pojmy: Česká republika, státní 
vlajka, státní hymna 

 ví, co si sebou vzít na výlet 

 zná pravidla slušného chování v divadle 

 pozná některé profese, zná zaměstnání 
rodičů 

 dokáže popsat některé výrobky, které 
usnadňují lidem práci 

 místo, kde žijeme 

 okolí domova, naše vlast 

 na výletě 

 v divadle 

 zaměstnání dospělých 

 výrobky lidských rukou 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Léto 

výstupy učivo 

 dokáže popsat změny v přírodě 

 ví, jaké je v létě počasí 

 dokáže vyprávět o životě v přírodě 
v letních měsících 

 zná pravidla chování při táboření a 
pobytu v lese, u vody 

 zná pravidla bezpečného chování o 
prázdninách 

 okénko letní přírody 

 léto na zahradě 

 léto v lese 

 u rybníka 

 prázdniny 

Přesahy 

průřezová témata 

 

2. ročník 
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Nový školní rok 

výstupy učivo 

 

 rozlišuje minulost, přítomnost a 
budoucnost 

 orientuje se v čase 

 zná režim dne, týdne 

 umí poznávat hodiny 

 časově zařadí různé situace denního 
života 

 orientuje se ve škole 

 

 sledujeme čas 

 prostředí školy 

Přesahy 
Čjl :( 2. ročník) 
M : (2. ročník) 
VV : (2. ročník) 

průřezová témata 

 
OSV : PL, MV, Ko 
MuV : LV 

 

Lidé kolem nás 

výstupy učivo 

 zná základní pravidla slušného chování 

 umí požádat o pomoc a poděkovat 

 zná rodinné vztahy 

 orientuje se v síti obchodu a služeb, umí 
zacházet s penězi 

 je schopen komunikovat s cizími lidmi 

 umí se vhodně chovat při návštěvě 
kulturního, sportovního zařízení  

 zná základní informace o České 
republice, pozná vlajku ČR 

 orientuje se v obci, kde žije 
 

 vhodné chování mezi lidmi 

 rodina a příbuzní 

 blízký a cizí člověk 

 čím se lidé liší 

 modelové situace různých prostředí 

 návštěva obchodu, sportovního a 
kulturního zařízení 

 Česká republika, státní vlajka, hymna ČR 

 náš domov, naše obec 

Přesahy 
Čjl :( 2. ročník) 
M : (2. ročník) 
VV : ( 2. ročník) 
PČ : ( 2.ročník) 

průřezová témata 

 
OSV : PL, MV, Ko 
MuV : LV 

 

Roční období (jaro, léto, podzim, zima) 

výstupy Učivo 

 

 pozoruje, popíše a porovná proměny 
přírody v jednotlivých ročních obdobích 
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 má povědomí o významu životního 
prostředí pro člověka 

 zná a umí pojmenovat běžně se 
vyskytující stromy, keře a byliny 

 zná a umí pojmenovat u nás žijící zvířata 
a ptáky( domácí i volně žijící v přírodě) 

 zná základní informace o zvycích, 
tradičních svátcích během roku v ČR 
(Velikonoce, Vánoce,) 

 zná běžně pěstované okrasné a užitkové 
rostliny (pokojové, venkovní) 

 charakteristika jednotlivých ročních 
období, počasí v jednotlivých ročních 
obdobích 

 pozorování přírody 

 rostliny volně rostoucí v přírodě 

 okrasné a užitkové rostliny 

 ovoce a zelenina 

 domácí a volně žijící ptáci a zvířata 
v ČR 

 zvyky a tradice v ČR 
 

Přesahy 
Čjl :( 2. ročník) 
M : (2. ročník) 
VV : ( 2. ročník) 
PČ : ( 2. ročník) 

průřezová témata 

EV : E, VČP 
 

 

Člověk a jeho zdraví 

výstupy Učivo 

 

 předvídá nebezpečí a snaží se mu 
vyhýbat 

 dokáže reagovat na pokyny dospělých 
při mimořádné události 

 zná režim práce a odpočinku 

 dodržuje základní hygienické návyky 

 zná základy správné životosprávy 

 umí pojmenovat části lidského těla 

 rozlišuje nemoc a úraz 

 

 péče o zdraví 

 lidské tělo 

 hygienické návyky a životospráva 

 nemoc a úraz 

Přesahy 
Čjl :( 2. ročník) 
M : (2. ročník) 
VV ( 2. ročník) 
PČ : ( 2. ročník) 

průřezová témata 

OSV : PH 
EV : ŽP, VČP 

 

Zaměstnání lidí 

výstupy Učivo 

 

 zná zaměstnání rodičů a některá další 
zaměstnání 

 posoudí potřebu různých povolání a 
pracovních činností 

 

 zaměstnání rodičů 

 čím chci být 

 původ věcí 

 práce v domácnosti 
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 zná běžně užívané výrobky a ví, k čemu 
slouží 

 zná přístroje a zařízení v domácnosti 

 rozliší výtvory lidí a přírodniny 

Přesahy 
Čjl :( 2. ročník) 
M : (2. ročník) 
VV : ( 2. ročník) 
PČ : ( 2. ročník) 

průřezová témata 

 
MuV : LV 

 

Dopravní výchova 

výstupy Učivo 

 zná a dodržuje základní pravidla pro 
chodce a pro cyklisty 

 zná vybrané dopravní značky 

 pozná a rozliší dopravní prostředky 

 předvídá nebezpečí a snaží se mu 
vyhýbat 

 dodržuje bezpečnost při pohybu 
v dopravním provozu 

 

 základní pravidla pro chodce a cyklisty 

 dopravní značky 

 dopravní prostředky 

 bezpečnost v dopravním provozu 

Přesahy 
Čjl :( 2. ročník) 
M : (2. ročník) 
VV : ( 2. ročník) 
PČ : ( 2. ročník) 

průřezová témata 

OSV : MV, Ko 
 

 

 

3. ročník 

Procházka okolní krajinou 

Výstupy Učivo 

 orientuje se v místní krajině 

 orientuje se v plánku obce 

 určí hlavní a vedlejší světové strany 

 umí se orientovat podle světových stran 
 

 orientace 

 povrch 

 hlavní světové strany 

 vedlejší světové strany 

 kompas 

 obzor 

 pozorování krajiny 

 znázornění krajiny 

 mapa 

 orientace podle mapy 
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Přesahy 

průřezová témata 

OSV: ŘPRD 
 

 

Voda 

výstupy Učivo 

 zná význam životního prostředí 

 zná některé vodní toky a plochy 

 rozumí oběhu vody 
 

 vodní toky a plochy 

 oběh vody 

 zdroje pitné vody 

 péče o životní prostředí 
 

Přesahy 

průřezová témata 

EV: ZPŽ, ŽP, VČP 
 

 

Lidská sídla 

výstupy Učivo 

 zná významné místní rodáky 

 zná místní památky 

 zná místní zvyky a tradice 
 

 obce 

 městské části 

 ulice 

 doprava 

 značky a dopravní kázeň 

 významné budovy 

 slavní rodáci 

 místní krajina 
 

Přesahy 

průřezová témata 

 

 

Z dávných dob 

výstupy Učivo 

 zná základní údaje z historie i současnosti 
obce 

 dokáže porovnat minulost a současnost 

 zná významné postavy českých dějin 

 zná významné památky ČR 
 

 lovci mamutů 

 pravěký člověk 

 pravěké osady 

 Staré pověsti české 

 místní pověsti 
 

Přesahy 

průřezová témata 

MuV: VL 
 

 

Památky 
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výstupy Učivo 

 zná místní památky 

 zná významné památky ČR 

 zná místní zvyky a tradice 
 

 co se dochovalo 

 vznik řemesel 

 vznik obchodu 

 Velká Morava 

 místní památky 

 péče o památky 

 odkaz dávných dob v umění 
 

Přesahy 

průřezová témata 

MuV: LV 
EV: VČP 
 

 

Zkoumání přírodnin 

výstupy Učivo 

 umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé 
vlastnosti a změny látek 

 dokáže provést jednoduchý pokus u skupiny 
známých látek 

 umí změřit délku, hmotnost, čas, objem a 
teplotu pomocí jednoduchých nástrojů a 
přístrojů 

 rozlišuje přírodniny a lidské výtvory 
 

 vlastnosti látek 

 hmotnost 

 objem 

 teplota 

 čas 

 měření vzdálenosti 

Přesahy 

průřezová témata 

EV: VČP 
 

 

Nejdůležitější látky 

výstupy Učivo 

 umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé 
vlastnosti a změny látek 

 rozlišuje přírodniny a lidské výtvory 
 

 vzduch 

 voda 

 horniny a nerosty 

 půda 

 uhlí 

 rudy, kovy 

 ropa, zemní plyn 
 

Přesahy 

průřezová témata 

EV: ZPŽ, ŽP 
 

 

RODINA A PŘÍBUZNÍ 

výstupy Učivo 
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 zná rodinné vztahy 

 projevuje toleranci k odlišnostem jiných lidí 
 

 rodina 

 příbuzní 

 přátelé a známí 
 

Přesahy 

průřezová témata 

 
 

4.5 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno 

a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita 

mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví 

základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, 

stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního 

vzdělávání. 

Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, 

činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém 

životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami 

sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku 

problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým 

nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti 

a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají 

potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o 

poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání 

v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné 

motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví. 

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a 

jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, 

aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. 

Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho 

všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz na 

větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se 

zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji 

i ochraně zdraví. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu 

s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta 

i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních 

vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti 

s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech 

jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem 

bezprostředně souvisí s obsahem vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují 

hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti 
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odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i 

mimořádných situacích. 

Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku 

i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a 

životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem 

k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce 

propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice 

zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé 

straně k poznávání účinů konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a 

sociální pohodu. 

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a 

výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do 

denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro 

optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro 

podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je 

v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá 

dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, 

které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je 

odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách 

pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto 

se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která 

jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo 

jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich 

oslabení. 

Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. (příp. 

II.) zdravotní skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu povinné 

tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím předmětu 

dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato nabídka vychází ze situace v moderní 

společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v dětském věku 

četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a 

vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, 

z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných 

stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na 

poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě 

potřebuje větší množství spontánních a cíleně zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. 

Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznávání charakteru jejich zdravotního 

oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby 

ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, 

relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků. 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání 
radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a 
atmosférou příznivých vztahů 

 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na 
způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě 
prostředí 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i 
na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, 
k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví 
v každé životní situaci a k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní 
ochranou zdraví 

 propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními 
postoji, s volním úsilím atd. 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 
předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd. 

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 
prospěšných činností ve škole i v obci 

 

4.5.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Tělesná výchova - 1. stupeň: 

 je realizována v 1. - 5. ročníku 

 v prvním až třetím ročníku jsou 2 hodiny týdně, ve čtvrtém a pátém rovněž 2 hodiny 
týdně. 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: 

a) činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organizmu, zdravotně 
zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 
koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech 

b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy 
gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úkoly, základy 
atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, další pohybové 
činnosti 

c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace pro TV, zásady 
jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, 
měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových 
činnostech. 
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Organizace: 

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě 

nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují 

v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - 

relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé 

metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. 

Lyžařský výcvik 

Při dostatečném zájmu žáků a rodičů se lyžařský výcvik koná vzhledem k počasí formou 

každodenních výjezdů žáků. Lyžařský výcvik je veden akreditovanými instruktory a obsah 

výuky si pedagogové volí podle aktuálních schopností žáků. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetenci žáků: 

Kompetence k učení: 

Žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, učí se cvičit podle 

jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení, změří základní pohybové výkony a porovnají je 

s předchozími. Učitel umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své 

činnosti a výsledky. 

Kompetence k řešení problémů: 

Uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci 

úrazu spolužáka, řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným 

sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím. Učitel dodává žákům 

sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá. 

Kompetence komunikativní: 

Žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, 

učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají, zorganizují jednoduché 

pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty. Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a 

oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci. 

Kompetence sociální a personální: 

Žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair - play - dodržují pravidla, označí přestupky, respektují 

opačné pohlaví, zvládají pohybové činnosti ve skupině.  

Kompetence občanská: 

Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost 

a vůli po zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou činnost se zdravím, jsou vedeni ke 

kritickému myšlení. 

Kompetence pracovní: 

Žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech v běžném životě, učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní. 
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Učební plán předmětu 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Dotace 2 2 2 2 2 

Povinnost povinný povinný povinný povinný Povinný 

 

1. ročník 

Kondiční, kompenzační a vyrovnávací cvičení 

výstupy Učivo 

 zná protahovací a napínací cviky, cviky 
pro zahřátí a uvolnění 

 spojuje pravidelnou pohybovou činnost 
se zdravím a využívá příležitosti ke 
cvičení 

 zvládá jednoduché pohybové činnosti 
individuální nebo prováděné ve skupině 

 reaguje na základní pokyny a povely při 
osvojování pohybové  činnosti 

 seznamování se základními pojmy, 
polohami a pohyby 

 základní technika při provádění 
jednotlivých cviků- základy správného 
držení těla a správné dýchání 

 cviky na koordinaci svalového napětí 

 cvičení na žebřinách, slézání, seskoky 

 cvičení s lavičkou, přeskoky, chůze 
s přeběhy, obíhání 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Gymnastika 

výstupy učivo 

 

 zvládne kotoul vpřed 
 základy gymnastiky-cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající velikosti a 
hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly 

 osvětlení základních gymnastických 
poloh, cviků, názvů používaného 
gymnastického nářadí a náčiní 

 vhodné gymnastické oblečení 

 držení těla 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Rytmická cvičení 

výstupy učivo 

 dbá na správné dýchání  cvičení během dne- jednoduché kroky 
a tanečky 

 základy estetického pohybu 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Pohybové a míčové hry 

výstupy učivo 



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

95 
 

 zná a dodržuje základní pravidla her 

 spolupracuje při skupinových 
činnostech a soutěžích 

 základy sportovních her – míčové hry a 
pohybové hry, pohybová tvořivost a 
využití netradičního náčiní při cvičení 

 pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností, her a soutěží, 
zásady jednání a chování 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Atletika 

výstupy učivo 

 zná techniku hodu míčkem 

 zná nízký start 

 nacvičí skok do dálky 

 základy atletiky : rychlý běh, skok do 
dálky, hod míčkem, rozvoj různých 
forem rychlosti 

Přesahy 

průřezová témata 

 

 

Dopravní výchova 

výstupy učivo 

 seznámí se se základními pravidly 
silničního provozu 

 dbá na svou bezpečnost  

 výchova chodce a cyklisty 

 osvojení jednoduchých pravidel 
silničního provozu 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Plavání 

výstupy učivo 

 zná význam sportování pro zdraví  předplavecký výcvik 

Přesahy 

průřezová témata 

 

2. ročník 

Kondiční, kompenzační, vyrovnávací cvičení 

výstupy učivo 

 

 zná význam sportování pro zdraví 

 dbá na správné držení těla 

 dbá na správné dýchání  

 zná protahovací a napínací cviky 

 zná cviky pro zahřátí a uvolnění 

 umí cvičit na lavičkách 

 umí cvičit se švihadlem 

 spojuje pravidelnou pohybovou činnost 
se zdravím a využívá příležitosti ke 
cvičení 

 

 prohlubování a rozšiřování znalosti 

pojmů a pokynů užívaných v tělesné 

výchově 

 osvojování si činností a jejich 

rozvíjení 

 význam jednotlivých druhů cvičení 

pro člověka 

 rozcvičení před tělesnou aktivitou 



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

96 
 

 zvládá jednoduché pohybové činnosti 
individuální nebo prováděné ve skupině 

 reaguje na základní pokyny a povely při 
osvojování pohybové činnosti 

 

 protažení po skončení tělesné 

aktivity 

 cvičení na lavičkách na šíř 

 cvičení se švihadly – přeskok, běh, 
podlézání, podbíhání 

Přesahy 

průřezová témata 

 
 

 

Gymnastika 

výstupy učivo 

 rozumí základním pojmům 
tělovýchovného názvosloví 

 umí provést kotoul vpřed a vzad 

 zvládne rovnovážná cvičení na lavičce a 
kladince 

 zvládá odraz z můstku 

 zvládne výskok do kleku na švédské 
bedně 

 

 průpravná cvičení pro kotoul vpřed a 
vzad 

 kotoul vpřed a vzad 

 průpravná cvičení pro udržení 
rovnováhy 

 jednoduchá rovnovážná cvičení na 
lavičce a kladince 

 odraz z můstku 

 výskok do kleku na švédské bedně 

přesahy 

průřezová témata 

 
 

 

Rytmické a kondiční cvičení s hudbou 

výstupy učivo 

 dbá na správné držení těla 

 snaží se napodobit jednoduchý pohyb 
v souladu s rytmem doprovodné 
skladby 

 zvládne zatančit jednoduchý taneček 
v různých rytmech 

 

 správné držení těla při pohybu 

 základy estetického pohybu 

 jednoduchý tanec v různém rytmu 

Přesahy 
HV : ( 2. ročník) 

průřezová témata 

 
 

 

Pohybové a míčové hry 

výstupy učivo 

 umí přihrávku jednoruč a obouruč 

 umí přihrávku jednou rukou horním 
obloukem 

 umí chytit míč 

 přihrávka jednoruč a obouruč 

 přihrávka jednou rukou horním 
obloukem 

 chytání míče 
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 zná a dodržuje pravidla her 

 zná pravidla vybíjené a přehazované 

 zná základní pravidla sportovního 
chování 

 spolupracuje při skupinových 
činnostech a soutěžích 

 

 dodržování pravidel při hrách 

 vybíjená, přehazovaná 

 zásady sportovního chování 

přesahy 

průřezová témata 

 

Atletika 

výstupy učivo 

 zná techniku běhu 

 dodržuje pravidla při soutěži v běhu 

 zná vysoký a nízký start 

 zvládne skok do dálky s rozběhem i bez 
rozběhu 

 zvládne techniku hodu kriketovým 
míčkem 

 

 základy atletiky  

 běh na 60m, 1500 m 

 vysoký, nízký start 

 skok do dálky 

 hod kriketovým míčkem 

 cvičení rozvíjející rychlost, vytrvalost, 
obratnost, sílu, pohyblivost a koordinaci 
pohybu 
 

přesahy 

průřezová témata 

 

Plavecký výcvik  

výstupy učivo 

 zvládne techniku splývání 

 zvládne techniku plaveckého stylu – 
prsa 

 provádí skoky do vody 

 dodržuje hygienické návyky při 
plaveckém výcviku 

 

 technika splývání 

 technika prsou 

 skoky do vody 

 hygiena při plaveckém výcviku 

přesahy 

průřezová témata 

Plavecký výcvik probíhá pod vedením odborných instruktorů. 
 

 

 

3. ročník 

Kondiční, kompenzační, vyrovnávací cvičení 

výstupy učivo 

 zná protahovací a napínací cviky, cviky 
pro zahřátí a uvolnění 

 dbá na správné držení těla při různých 
činnostech i provádění cviků 

 protahovací a napínací strečinková 
cvičení 

 cvičení pro „každý den“( podle věku 
žáků) 
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 spojuje pravidelnou pohybovou činnost 
se zdravím a využívá příležitosti ke 
cvičení 

 zvládá jednoduché pohybové činnosti 
individuální nebo prováděné ve skupině 

 uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti 
při pohybových činnostech 

 reaguje na základní pokyny a povely při 
osvojování pohybové činnosti 
 

 podstata únavy, jednostranné zátěže a 
svalové nerovnováhy 

 základní způsoby kontroly správnosti 
provádění cviků- ve škole- spolužák, 
doma - zrcadlo 

přesahy 

průřezová témata 

 

Gymnastika 

výstupy učivo 

 zvládne cvičení na žíněnce- napojované 
kotouly 

 naučí se správnou techniku odrazu 
z můstku při cvičení na švédské bedně 

 průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
koordinace pohybů 

 akrobacie: Kotoul vpřed a jeho 
modifikace, nácvik kotoulu vzad, kotoul 
vzad 

 přeskok : průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku 

přesahy 

průřezová témata 

 

Rytmické a kondiční cvičení s hudbou 

výstupy učivo 

 dbá na správné držení těla 

 snaží se napodobit jednoduchý pohyb 
v souladu s rytmem doprovodné 
skladby 

 zvládne zatančit jednoduchý taneček 
v různých rytmech 

 

 správné držení těla při pohybu 

 základy estetického pohybu 

 jednoduchý tanec v různém rytmu 

Přesahy 
HV : ( 3. ročník) 

průřezová témata 

 

Pohybové a míčové hry 

výstupy učivo 

 zná pojmy z pravidel sportu a soutěží 

 dodržuje pravidla bezpečnosti při 
sportování 

 umí přihrávky obouruč, jednoruč, 
driblink 

 nacvičuje střelbu na koš  

 základy sportovních her- míčové hry a 
pohybové hry, pohybová tvořivost, 
organizace při TV, pravidla 
zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností, her a soutěží, 
zásady jednání a chování 
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 spolupracuje při skupinových 
činnostech a soutěžích 

 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Atletika 

výstupy učivo 

 zná techniku hodu kriketovým míčkem 

 uběhne 60 m 

 umí skákat do dálky 

 základy atletiky: rychlý běh, skok do 
dálky, hod míčkem, rozvoj různých 
forem rychlosti, vytrvalosti síly , 
pohyblivosti a koordinace pohybu 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Plavání 

výstupy učivo 

 zvládne v souladu s individuálními 
předpoklady techniku dvou plaveckých 
stylů, provádí skoky do vody 

 adaptuje se na vodní prostředí, 
dodržuje hygienu plavání, zvládá 
s v souladu s individuálními 
předpoklady plavecké dovednosti 

 zvládá prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti 

 plavecký výcvik pod vedením 
odborných instruktorů 

 základní plavecké dovednosti, 2 
plavecké styly, hygiena plavání, 
adaptace na vodní prostředí 

Přesahy 

průřezová témata 

 

4. ročník 

Kondiční, kompenzační a vyrovnávací cvičení 

výstupy učivo 

 zná protahovací a napínací cviky, cviky 
pro zahřátí a uvolnění 

 dbá na správné držení těla 

 dbá na správné dýchání 

 zná význam pravidelného pohybového 
režimu 

 projevuje samostatnost a vůli ke 
zlepšení své zdatnosti 

 zná korekční cvičení a dokáže  

 rychlostní silová cvičení 5- 15 sec. 
s intervaly odpočinku kolem 2 min. 

 vytrvalostní cvičení po dobu nad 10 až 
15 min. s mírnou intenzitou 

 cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti a 
pohybové obratnosti 

 cvičení pro přípravu organizmu před 
různými druhy pohybových činností 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Gymnastika 

výstupy učivo 
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 dbá na správné držení těla 

 zvládne cvičení na žíněnce- kotoul 
vpřed i vzad 

 zvládne na švédskou bednu s odrazem z 
můstku 

 cvičení pro rozvoj pohyblivosti, 
obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů 

 akrobacie: stoj na rukou s dopomocí 

 nácvik odrazu z můstku a náskok na 
šv.bednu do kleku nebo dřepu 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Rytmická a kondiční cvičení s hudbou 

výstupy učivo 

 dbá na správné držení těla 

 snaží se napodobit jednoduchý pohyb 
v souladu s rytmem doprovodné 
skladby 

 zvládne zatančit jednoduchý taneček 
v různých rytmech 

 

 správné držení těla při pohybu 

 základy estetického pohybu 

 jednoduchý tanec v různém rytmu 

Přesahy 
HV : ( 4. ročník) 

průřezová témata 

 

Pohybové a míčové hry 

výstupy učivo 

 zná pojmy z pravidel sportu a soutěží 

 dodržuje pravidla bezpečnosti při 
sportování 

 umí přihrávky obouruč, jednoruč, 
driblink 

 nacvičuje střelbu na koš 

 nacvičuje vybíjenou 

 základy sportovních her- míčové hry a 
pohybové hry, pohybová tvořivost, 
organizace při TV, 

 pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností, her a soutěží 

 zásady jednání a chování při 
pohybových a sportovních hrách 

Přesahy 

průřezová témata 

 
 

Atletika 

výstupy učivo 

 zná techniku hodu kriketovým míčkem 

 uběhne 300 m 

 umí skákat do dálky 

 základy atletiky: rychlý běh, skok do 
dálky, hod míčkem, rozvoj různých 
forem rychlosti, vytrvalosti síly , 
pohyblivosti a koordinace pohybu 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Dopravní výchova 

výstupy učivo 

 zvládne jízdu na kole na dopravním 
hřišti 

 výchova cyklisty- dopravní hřiště 
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 zná pravidla silničního provozu 
 

 osvojení základní pravidel silničního 
provozu pro cyklisty 

Přesahy 

průřezová témata 

 

5.ročník 

Kondiční, kompenzační a vyrovnávací cvičení 

výstupy učivo 

 zná protahovací a napínací cviky, cviky 
pro zahřátí a uvolnění 

 dokáže zhodnotit pohybovou činnost 
spolužáka a reaguje na pokyny 
k provedení pohybové činnosti 

 zná možnosti pohybových aktivit 
v místě bydliště a ve škole, samostatně 
získává informace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rychlostní silová cvičení 5- 15 sec 
s intervaly odpočinku kolem dvou minut 

 vytrvalostní cvičení po dobu nad 10 až 
15 min. s mírnou intenzitou 

 cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti 
(flexe) a pohybové obratnosti 

 cvičení pro přípravu organizmu před 
různými druhy pohybových činností 

 korektivní cvičení, která pomáhají při 
odstranění špatných návyků při cvičení 
a držení těla 

 
 

přesahy 

průřezová témata 

 

 

Gymnastika 

výstupy učivo 

 zvládne cvičení na žíněnce- napojované 
kotouly, kotouly vpřed a vzad 

 v souladu se svými individuálními 
předpoklady zvládne přeskok švédské 
bedny 

 zdokonaluje se ve cvičení na ostatním 
nářadí- žebřiny, lavičky 

 užívá základní tělocvičné názvosloví, 
dokáže cvičit podle jednoduchého 
nákresu 

 
 

 cvičení pro rozvíjení pohyblivosti, 
obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů 

 akrobacie- akrobatické kombinace 

 přeskok . přeskok 2 až 4 dílů bedny 
s odrazem z můstku 

Přesahy 

průřezová témata 

 
 

Rytmická a kondiční cvičení s hudbou 
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výstupy učivo 

 seznámí se s dětským aerobikem a 
kondičním cvičením s hudbou 

 dbá na správné držení těla 

 dbá na správné dýchání 
 
 

 cvičení během dne, rytmické a kondiční 
formy 

 cvičení pro děti- jednoduché tanečky 

 základy estetického pohybu 
 

Přesahy 

průřezová témata 

 

 

Pohybové a míčové hry 

výstupy učivo 

 dbá na správné dýchání 

 umí přihrávky jednoruč, obouruč, 
driblink 

 učí se ovládat hru basketbalovým 
míčem 

 dodržuje pravidla her a soutěží, pozná 
přestupky proti pravidlům 

 jedná v duchu fair play 

 respektuje při pohybových činnostech 
opačné pohlaví 

 dokáže zorganizovat hru na úrovni třídy 
 

 

 základy sportovních her- míčové hry a 
pohybové hry, pohybová tvořivost 

 organizace při TV,  

 pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností- her a soutěží 

 zásady jednání a chování při hře, 
pravidla sportovních her 

Přesahy 

průřezová témata 

 

 

Atletika 

výstupy učivo 

 dbá na správné dýchání 

 zná techniku hodu kriketovým míčkem 

 zná princip štafetového běhu 

 uběhne 400m a 800m 

 zní techniku skoku do dálky 

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečnosti chování ve sportovním 
prostředí 

 dokáže reagovat na úraz spolužáka 

 dokáže změřit atletické výkony a 
porovnat s předchozími výsledky 
 

 

 základy atletiky:  
rychlý běh 
skok do dálky 
hod míčkem 

 rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti a 
koordinace pohybu 

Přesahy 

průřezová témata 
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4.6 UMĚNÍ A KULTURA 
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa 

a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i 

výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž 

dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou 

součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces 

specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a 

jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými 

prostředky. 

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým 

účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, 

tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i 

k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na 

základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi 

vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou 

rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, 

tvaru, barvy, gesta, mimiky apod. 

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory 

Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor 

Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat 

formou samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. Na 1. stupni základního 

vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem 

hudebního a výtvarného umění, ale také uměni dramatického a literárního. S nimi se učí 

tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, 

seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a 

výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního 

vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými 

doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, 

ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však 

vedou k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují 

individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, 

instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj hlasový potenciál při sólovém, 

skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře 

a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu 

hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého 

individuálního zájmu a zaměření. 
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Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i 

mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 

reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je aktivní vnímání (percepce) 

znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních 

podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 

nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci 

s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální 

zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná 

výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak 

přejatému) nikoli jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na 

způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, 

vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, 

myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná 

výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově 

vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi 

(rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních 

účinků) založenými na experimentování, je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně 

jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a 

komunikace. 

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost 

rozeznávat podíl jednotlivých smyslu na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti 

na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování 

subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních 

zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem 

Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu 

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

pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

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

že vede žáka k: 

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 
svébytného prostředku komunikace 

 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 
lidské existence - k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně 
jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy - k rozvíjení tvůrčího potenciálu, 
kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot 



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

105 
 

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu 
přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním 
projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností 

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince - k tvořivému přístupu ke světu, 
k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 
emocionálního života 

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu 
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném 
světě. 

4.6.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Časové vymezení: 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 vyučovací hodinu týdně od 1. do 5. ročníku. 

Organizace: 

Výuka probíhá většinou v třídách. 

Obsahové vymezení: 

Hudební výchova je jedním z hlavních esteticko-výchovných předmětů, které vedou každého 

jedince k chápání a prožívání krásy v umění, přírodě i společnosti. Cílem hudební výchovy je 

poskytnout žákům základní hudební vzdělání s důrazem na zpěv a kladný vztah k hudbě vůbec. 

Důraz je kladen na využití a rozvoj individuálních hudebních schopností a dovedností žáků. 

Snahou učitele je, aby žáci byli schopni na základě svých dispozic zpívat intonačně čistě a 

rytmicky přesně, s využitím jednoduchých hudebních nástrojů či doprovodit hudbu pohybem, 

lidovým tancem. Žáci jsou postupně a chronologicky seznamováni s dějinami hudby, 

hudebními nástroji a hudební teorií. Součástí výuky je také návštěva koncertů, besedy o hudbě 

a samostatné mimoškolní hudební aktivity žáků. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení: 

učitel 

 využívá kladného hodnocení k motivaci pro další činnost 

 pozitivně motivuje žáka 

 podněcuje u žáků zájem o studium hudební výchovy 

 rozvíjí hudební vlohy, schopnosti a dovednosti žáků 

 používá vhodné učební pomůcky (Orff. instrumentář, doprovodné nástroje - klavír, 
kytara, flétna, keyboard), obrazový materiál, audiovizuální techniku, zpěvníky 

žák 

 učí se úspěšně zpívat na základě bráničního dýchání a správného tvoření tónu 

 rozvíjí zájem o hudbu 

 samostatně se orientuje v notovém zápisu 

 naučí se základům jednoduchého doprovodu na rytmické a melodické nástroje 
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Kompetence k řešení problému: 

učitel 

 žákům předkládá dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů 

 napomáhá hledat řešení 

 strategie - učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

žák 

 využívá své individuální schopnosti (intonace, zpěv, doprovod, reprodukce rytmu) 

 samostatně řeší problém (aktivně rytmizuje a melodizuje jednoduché texty aj.) 

Kompetence komunikativní: 

 při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a 
tolerovat názor druhých 

 strategie - učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami 

 - učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, 

nezdařených názorů…) 

 žák rozvíjí slovní zásobu z oblasti hudebního názvosloví 

 žák se seznamuje s hudební kulturou jiných národů 

Kompetence sociální a personální: 

 žák se učí respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností 
kladně ovlivňovat kvalitu práce 

strategie - učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby v činnostech žákům pomáhá 

 učitel umožňuje zažít každému žákovi úspěch 

 žák dokáže pracovat ve skupinách - respektuje pravidla práce v týmu - buduje si pocit 
sebedůvěry a zdravého sebevědomí 

Kompetence občanské a pracovní: 

učitel 

 vede žáka k uvědomění si odpovědnosti k sobě samému, ke spolužákům, k učiteli 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 

 rozvíjí u žáků smysl pro povinnost 

žák 

 chápe HV jako příležitost seberealizace, rozšíření všeobecného kulturního přehledu 
nebo jako možnost příjemné a účinné relaxace ve volném čase 

 pozná souvislosti všech druhů umění, a to prostřednictvím návštěv kulturních akcí 
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Učební plán předmětu 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Dotace 1 1 1 1 1 

Povinnost povinný povinný povinný povinný povinný 

 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: 

Mediální výchova 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení 

 Práce v realizačním týmu 

 Stavba mediálních sdělení 

 Tvorba mediálního sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 

Multikulturní výchova 

 Etnický původ 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

Osobnostní a sociální výchova 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 Komunikace 

 Kreativita 

 Mezilidské vztahy 

 Poznávání lidí 

 Psychohygiena 

 Rozvoj schopností poznání 

 Sebepoznání a sebe pojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

Výchova demokratického občana 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Občanská společnost a škola 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané 

 Objevujeme Evropu a svět 
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1. ročník 

Hlasová výchova 

výstupy Učivo 

 žák zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlasných durových popř. 
mollových tóninách s využitím 
správných pěveckých návyků 

 správně vyslovuje, používá pěvecké 
dýchání, dbá na hlasovou hygienu 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché 
texty 

 osvojování si správných pěveckých 
návyků: dýchání, výslovnost, uvolněné 
zpívání, tvorba hlavového tónu 

 rytmizace jednoduchých slovních 
spojení, říkadel 

 intonace v rozsahu d1-a1 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Poslech 

výstupy učivo 

 rozpozná jednotlivé kvality tónů  rozlišení zvuku, tónu, hlasu mluveného 
a zpívaného 

 rozpoznání některých hudebních 
nástrojů, klavír, flétna, kytara 

 rozlišování hudby taneční, pochodové, 
ukolébavka 

 seznámení s hymnou české republiky, 
poslech drobných skladbiček 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Instrumentální činnost 

výstupy učivo 

 využívá jednoduché hudební nástroje 

 dokáže vytvořit jednoduchý doprovod 

 hra na nástroje Orffova instrumentáře 

 správné držení nástroje 

 jednoduché doprovody k písním 

Přesahy 

průřezová témata 

 

 

 

Hudebně pohybová činnost 

výstupy učivo 

 reaguje pohybem na znějící hudbu 

 zvládá jednoduché lidové tance 

 rozlišení: metrum, rytmus 

 aplikace na hudebně-pohybových hrách 

 hra na tělo, jednoduché taneční hry 
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Přesahy 

průřezová témata 

 

 

2. ročník 

Hlasová výchova 

výstupy učivo 

 zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky 
přesně jednohlasně v durových 
tóninách 

 využívá správné pěvecké návyky 

 správně vyslovuje 

 používá pěvecké dýchání 

 dbá na hlasovou hygienu 
 

 prohlubování správných 
pěveckých návyků 

 tvorba hlavového tónu 

 intonace v rozsahu d1 – c2 

přesahy 

průřezová témata 

 

 

Poslech 

výstupy učivo 

 rozezná zpívaný tón od tónů hudebních 
nástrojů 

 rozlišuje a pojmenuje základní hudební 
nástroje 

 rozliší hru jednoho a více hudebních 
nástrojů 

 rozvíjí hudební fantazii a představivost 

 poslouchá hudbu lidovou a umělou 
 

 barva hlasu, hudebního nástroje 

 poznávání dalších hudebních nástrojů : 
trumpeta, klarinet, buben, housle 

 hudba lidová a umělá 

 rozvíjení hudební fantazie a 
představivosti 

 poslech hudebních pohádek 

přesahy 

průřezová témata 

 

 

 

Instrumentální činnosti 

výstupy učivo 

 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché 
texty 

 umí použít nástroje Orffova 
instrumentáře 

 umí využít jednoduchý xylofon 

 pod vedením učitele dokáže doprovodit 
píseň na melodický nástroj 

 rytmizace a melodizace jednoduchých 
textů 

 hra na nástroje Orffova instrumentáře 

 hra na xylofon 

 využití melodických nástrojů 

 hra na tělo 
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přesahy 

průřezová témata 

 

 

Hudebně pohybová činnost 

výstupy učivo 

 

 reaguje pohybem na znějící hudbu 

 zvládne zatančit jednoduchý taneček 
v různých rytmech( 2/4, 3/4) 

 vyjadřuje pohybem své vlastní pocity a 
představy 

 

 procvičování již osvojené pohybové 
činnosti (chůze, pochod) 

 osvojení poskoku, výměnného kroku 

 pohybové ztvárnění písní a skladeb 

přesahy 

průřezová témata 

 

 

Hudební teorie 

výstupy učivo 

 

 rozlišuje tóny vysoké a hluboké, krátké 
a dlouhé, silné a slabé 

 pozná vzestupnou a sestupnou melodii 

 vytleská jednoduchý rytmický celek 

 dokáže napsat houslový klíč 

 chápe hodnotu noty celé a půlové 

 dokáže zapsat notu celou a půlovou do 
notové osnovy 

 

 rozlišování různých druhů tónů 

 poznávání vzestupné a sestupné 
melodie 

 rytmická cvičení 

 hudební nauka : pojmy notová osnova, 
houslový klíč, nota celá, půlová 

přesahy 

průřezová témata 

 

 

3.ročník  

Hlasová výchova 

výstupy učivo 

 zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlasu v durových, popř. 
mollových tóninách s využitím 
správných pěveckých návyků 

 správně vyslovuje 

 používá pěvecké dýchání 

 dbá na hlasovou hygienu 

 upevňování správných pěveckých 
návyků 

 správný pěvecký postoj 

 zpěv dvojhlasu- lidový dvojhlas, kánon 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Poslech 
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výstupy učivo 

 rozlišuje základní hudební nástroje 

 seznámí se skladbami známých autorů 
vážné hudby 

 poznávaní hudby zábavné, slavnostní 

 koncert a opera, ukázky z děl známých 
autorů 

 rozlišování nástrojů smyčcových, 
dechových, dřevěných a žesťových 

 souborů vokálních a instrumentálních 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Instrumentální činnost 

výstupy učivo 

 využívá jednoduché hudební nástroje 

 dokáže doprovázet jednoduché skladby 

 hra na nástroje Orffova instrumentáře 

 uplatnění nástrojové hry žáků ze 
zájmového kroužku 
improvizace v rámci pentatoniky 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Hudebně pohybová činnost 

výstupy učivo 

 reaguje pohybem na znějící hudbu 

 zvládá jednoduché lidové tance 

 chůze dvoudobá 

 vyjádření hudební nálady 

 pohybové ztvárnění písní a 
poslouchaných skladeb 

 taktování a ukazování dynamiky 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Hudební teorie 

výstupy učivo 

 rozlišuje základní hudební nástroje 

 rozpozná jednotlivé kvality tónů 

 stupnice C-dur 

 notace c1-h1 

 dynamická znaménka: piano, forte 

 hudební forma – malá písňová forma 

 hudební věta: předvětí, závětí, a1, 
ab,aba,abc, malé rondo 

Přesahy 

průřezová témata 

 

4.ročník 

Hlasová výchova 

výstupy učivo 

 zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase, popř. ve dvojhlase 
v durových a mollových tóninách 

 upevňování pěveckých návyků 
z předešlých ročníků 

 rozšiřování rejstříku 
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 využívá při zpěvu vědomě správné 
pěvecké návyky 

 orientuje se v zápisu jednoduché 

skladby či písně v durové tónině a podle 

svých individuálních schopností a 

dovedností ji realizuje 

 

 zdokonalování artikulace, dynamiky, 
hlasu, frázování, výrazu, prodloužení 
výdechu při zpěvu 

 dvojhlasý zpěv 

 intonace v rozsahu c1-d2 
 

přesahy 

průřezová témata 

 

Poslech 

výstupy učivo 

 využívá na základě svých hudebních 

schopností a dovedností jednoduché, 

popř. složitější hudební nástroje 

k doprovodné hře 

 orientuje se v zápisu jednoduché 

skladby či písně v durové tónině a podle 

svých individuálních schopností a 

dovedností ji realizuje 

 rozpozná hudební formu jednoduché 

písně či skladby 

 
 

 nástroje symfonického orchestru 

 poslech skladeb J.S.Bacha, A. Vivaldiho, 
W.A. Mozarta a B. Smetany 

přesahy 

průřezová témata 

 

Instrumentální činnosti 

výstupy učivo 

 provádí elementární hudební 
improvizace 

 ztvárňuje hudbu pomocí pohybu a 
tanečních kroků, vyjadřuje pohybem ve 
spojení s hudbou své vlastní pocity a 
představy, zvládá jednoduché lidové a 
společenské tance 

 

 doprovod na rytmické a melodické 
nástroje 

 uplatnění nástrojové hry žáků  

 tvořivé zakončení závětí 

 improvizace v rámci pentatoniky 

přesahy 

průřezová témata 

 

Hudebně pohybová činnost 

výstupy učivo 

 

 ztvárňuje hudbu pomocí pohybu a 
tanečních kroků, vyjadřuje pohybem ve 

 vytleskávání rytmu, vytváření 
ostinátních rytmů 

 taktování a ukazování rytmů 
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spojení s hudbou své vlastní pocity a 
představy, zvládá jednoduché lidové a 
společenské tance 

 

 rytmické vícehlasy 

 valčíkový krok, valčík 

přesahy 

průřezová témata 

 

Hudební teorie 

výstupy učivo 

 naslouchá hudbě nejvýznamnějších 

hudebních období a nejvýznamnějších 

českých a světových skladatelů 

  orientuje se v zápisu jednoduché 

skladby či písně v durové tónině a podle 

svých individuálních schopností a 

dovedností ji realizuje 

 

 
 

 orientace ve stupnici C-dur 

 osvojení hudebních pojmů: kánon, 
variace, komorní hudba 

 poznávání písní v mollových a durových 
tóninách 

 nástroje symfonického orchestru 

přesahy 

průřezová témata 

 

5. ročník  

Hlasová výchova 

výstupy učivo 

 zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase, popř. ve dvojhlase 
v durových a mollových tóninách 

 využívá při zpěvu vědomě správné 
pěvecké návyky 

 orientuje se v zápisu jednoduché 

skladby či písně v durové tónině a podle 

svých individuálních schopností a 

dovedností ji realizuje 

 

 upevňování pěveckých návyků 
z předešlých ročníků 

 rozšiřování rejstříku 

 zdokonalování artikulace, dynamiky, 
hlasu, frázování, výrazu, prodloužení 
výdechu při zpěvu 

 dvojhlasý zpěv, trojhlas, kánony 

 střídavý dech 

 intonace v rozsahu c1-e2 
 

přesahy 

průřezová témata 

 
 

Poslech 

výstupy učivo 

 naslouchá hudbě nejvýznamnějších 

hudebních období a nejvýznamnějších 

českých a světových skladatelů 

 nástroje symfonického orchestru 

 poslech skladeb klasiků a výběr 
z populární hudby – B. Smetana, F. 



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

114 
 

 rozpozná hudební formu jednoduché 

písně či skladby 

 rozpozná ve znějící hudbě některé 

hudební výrazové prostředky, všimne si 

změn tempa, dynamiky i harmonie v 

hudbě 

 
 

Mendelshonn- Bartholdy, S. Prokopjef, 
V. Redl, P. Collins 

přesahy 

průřezová témata 

 

Instrumentální činnosti 

výstupy učivo 

 provádí elementární hudební 
improvizace 

 ztvárňuje hudbu pomocí pohybu a 
tanečních kroků, vyjadřuje pohybem ve 
spojení s hudbou své vlastní pocity a 
představy, zvládá jednoduché lidové a 
společenské tance 

 Využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností nástroje 
k doprovodné hře 

 

 doprovod na rytmické a melodické 
nástroje 

 uplatnění nástrojové hry žáků 

 tvořivé zakončení závětí 

 improvizace v rámci pentatoniky 

přesahy 

průřezová témata 

 
 

Hudebně pohybová činnost 

výstupy učivo 

 

 ztvárňuje hudbu pomocí pohybu a 
tanečních kroků, vyjadřuje pohybem ve 
spojení s hudbou své vlastní pocity a 
představy, 

 zvládá jednoduché lidové a společenské 
tance 

 

 vytleskávání rytmu, vytváření 
ostinátních rytmů 

 taktování a ukazování rytmů 

 rytmické vícehlasy 

 polka 

 pohybové vyjádření nálady 

přesahy 

průřezová témata 

 

Hudební teorie 

výstupy učivo 

 naslouchá hudbě nejvýznamnějších 
hudebních období a nejvýznamnějších 
českých a světových skladatelů 

 hudba lidová, populární a vážná ( 
objasnění pojmů) 
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 rozpozná hudební formu písně či 
skladby 

 

 osvojení hudebních pojmů ( pomocné 
linky, posuvky, akord, smyčcový 
kvartet) 

 zvukomalba 
 

přesahy 

průřezová témata 

 

4.6.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Časové a organizační vymezení předmětu 

Časová dotace je ve výtvarné výchově v 1. a ve2. ročníku  1 hodina týdně. Ve 3. - 5. ročníku je 

časová dotace 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách. 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

 pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy 

 rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity 

 přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a 
komunikace 

 užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních 
a komunikačních technologií 

 rozvíjí především průřezová téma Osobnostní a sociální výchovy (týká se společného 
zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření 
mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech (prohlubuje vztah k evropské světové kultuře) 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení: 

 při teoreticky zaměřených hodinách so žáci vytvářejí takové učební materiály, aby je 
mohli dále využívat pro své vlastní učení 

 žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně 
uvědomit problémy související s realizací 

 strategie - učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat 
vlastní činnost 

 učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 

Kompetence k řešení problémů: 

 žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů 
souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálu a pomůcek 

 při zadávání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 

 strategie - učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Kompetence komunikativní: 

 při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a 
tolerovat názor druhých 
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 strategie - učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami 
(pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky) 

 učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních 
nezdařených názorů…) 

Kompetence sociální a personální: 

 učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností 
kladně ovlivňovat kvalitu práce 

 strategie - učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby v činnostech žákům 
pomáhá 

  - učitel umožňuje zažít každému žákovi úspěch 

  - učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

Kompetence občanské: 

 při propagaci školních akcí žáci vytvářejí plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu 

 žáci respektují názor druhých 

 žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

 strategie - učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření prací na pomoc druhým 

Kompetence pracovní: 

 při samotné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a 
dodržují vymezená pravidla 

 žáci si vytvářejí pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla 

 strategie - učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a  

 vybavení 
 - učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů 
 
 

Učební plán předmětu 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Dotace 1 1 2 2 2 

Povinnost povinný povinný povinný povinný povinný 

 

1. ročník 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

výstupy učivo 

 rozpoznává a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření 

 porovnává a třídí prvky na základě 
odlišností vycházejících z vlastní 
zkušenosti nebo zážitku 

 projevuje své vlastní životní zkušenosti 

 vyjádření vjemů a postojů ke 
skutečnosti 

 barvy základní 

 výtvarné vyprávění 

 poznávání přírodních tvarů 

 výtvarné dotváření přírodnin 
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 rozezná různý charakter lineární kresby 

 zná základní barvy 

 dokáže namíchat odstíny vodových 
barev 

 uplatňuje představivost a fantazii 

 umí zacházet s některými výtvarnými 
prostředky a materiály  

 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich výtvarné 
vyjádření volí vhodné prostředky 

 vytváří podle svých schopností různá 
výtvarná vyjádření, porovnává různé 
interpretace 

 dokáže své vlastní práce porovnat a 
interpretovat jejich sdělení ostatním 

 
 

 pozorování lidských výtvorů 

 hra s barvou 

 hra s linií 

 hra s plastickými materiály 

 řazení dekorativních prvků 
 

Přesahy 

průřezová témata 

 

 

Výtvarné umění a životní prostředí 

výstupy učivo 

 poznává rozdíly ve výtvarném 
vyjadřování umělců 

 

 práce s ilustrací 

 hračka, loutky, maňásci v životě dítěte 

 rozvíjení smyslu pro krásu přírody a 
vtahu k životnímu prostředí 

Přesahy 

průřezová témata 

 

 

 

2. ročník 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

výstupy učivo 

 uvědoměle zachází s výtvarnými 
prostředky 

 umí pracovat s různými výtvarnými 
materiály 

 používá rozdílné výtvarné techniky 

 pozoruje a zobrazuje přírodu a činnosti 
lidí 

 využívá přírodní materiály 

 poznává vlastnosti barev 

 poznává různé druhy linií 

 sleduje a srovnává různé tvary 
předmětů 

 výtvarné vyjádření skutečnosti 

 fantazijní výtvarné vyjádření  

 pozorování přírody a činnosti lidí 

 barvy základní a podvojné 

 barevný kontrast a harmonie 

 kombinace přírodních materiálů 

 zobrazování tvarů a funkcí věcí – 
lidských výtvorů 

 vlastnosti a druhy barev 

 druhy linií 

 poznávání tvarů předmětů 

 pozorování a znázorňování přírodních 
útvarů 
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 pozoruje a výtvarně vyjadřuje přírodní 
útvary 

 rozeznává různý charakter lineární 
kresby 

 ovládá základní technické dovednosti 

 poznává rozdíly ve výtvarném 
vyjadřování umělců 

 zařazuje dekorativní prvky  

 poznává a zobrazuje základní 
prostorové útvary 

 dokáže vyrobit jednoduchou hračku, 
loutku nebo maňáska 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich výtvarné 
vyjádření volí vhodné prostředky 

 vytváří podle svých schopností různá 
výtvarná vyjádření, porovnává různé 
interpretace 

 dokáže své vlastní práce porovnat a 
interpretovat jejich sdělení ostatním 

 
 
 

 lineární kresba 

 rozvíjení technických dovedností 

 výtvarné vyjadřování umělců 

 řazení dekorativních prvků 

 poznávání základních prostorových 
útvarů 

 výroba jednoduché hračky, loutky nebo 
maňáska 

 
 

přesahy 

průřezová témata 

 

 

Výtvarné umění a životní prostředí 

výstupy učivo 

 rozvíjí smysl pro krásu přírody 

 podporuje kladný vztah k životnímu 
prostředí 

 navštěvuje různé typy výstav 

 seznamuje se s různými druhy 
výtvarného umění 

 uvědoměle šetří výtvarné materiály 
 

 rozvíjení smyslu pro krásu přírody 

 podporování kladného vztahu 
k životnímu prostředí 

 návštěva různých typů výstav 

 seznamování s různými druhy 
výtvarného umění 

 uvědomělé šetření výtvarných 
materiálů 
 
 

přesahy 

průřezová témata 

 

 

3. ročník 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

výstupy učivo 

 uvědoměle zachází s výtvarnými 
prostředky 

 výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke 
skutečnosti 
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 umí pracovat s různými výtvarnými 
materiály 

 používá rozdílné výtvarné techniky 

 pozoruje a zobrazuje přírodu a činnosti 
lidí 

 využívá přírodní materiály 

 poznává vlastnosti barev 

 poznává různé druhy linií  

 sleduje a srovnává různé tvary 
předmětů 

 pozoruje a výtvarně vyjadřuje přírodní 
útvary 

 rozeznává různý charakter lineární 
kresby 

 ovládá základní technické dovednosti 

 poznává rozdíly ve výtvarném 
vyjadřování umělců 

 zařazuje dekorativní prvky  

 poznává a zobrazuje základní 
prostorové útvary 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich výtvarné 
vyjádření volí vhodné prostředky 

 vytváří podle svých schopností různá 
výtvarná vyjádření, porovnává různé 
interpretace 

 dokáže své vlastní práce porovnat a 
interpretovat jejich sdělení ostatním 

 
 

 fantazijní výtvarné vyjádření  

 pozorování přírody a činnosti lidí 

 barevný kontrast a harmonie 

 výtvarné vyprávění 

 pozorování přírodnin 

 rozlišování tvarů, barvy struktury 

 dotváření přírodnin 

 zobrazování tvarů a funkcí věcí – 
lidských výtvorů 

 vlastnosti a druhy barev 

 druhy linií 

 vlastnosti barev 

 symbolické funkce barev 

 poznávání druhů linií v různých 
plastických materiálech 

 násobení linie 

 poznávání základních vlastností 
plastických materiálů 

 vyjadřování na základě představ 
fantazie 

 modelování podle skutečnosti 

 dekorativní práce 

 kompozice plochy 
 

 

přesahy 

průřezová témata 

 

 

Výtvarné umění a životní prostředí 

výstupy učivo 

 rozvíjí smysl pro krásu přírody 

 podporuje kladný vztah k životnímu 
prostředí 

 navštěvuje různé typy výstav 

 seznamuje se s různými druhy 
výtvarného umění 

 uvědoměle šetří výtvarné materiály 
 

 rozvíjení smyslu pro krásu přírody 

 podporování kladného vztahu 
k životnímu prostředí 

 návštěva různých typů výstav 

 seznamování s různými druhy 
výtvarného umění 

 uvědomělé šetření výtvarných 
materiálů 
 

přesahy 

průřezová témata 
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4. ročník 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

výstupy učivo 

 uvědoměle zachází s výtvarnými 
prostředky a materiály 

 ovládá základní technické dovednosti 

 při vlastní tvorbě používá různé 
výrazové prostředky a možnosti 

 pojmenovává a porovnává prvky 
výtvarného vyjádření 

 do svých prací promítá vlastní 
zkušenosti a vědomě je používá 

 dokáže své práce interpretovat před 
spolužáky 

 při práci uplatňuje zrakové vnímání i 
vnímání dalšími smysly 

 

 volně výtvarný projev 

 základní kompoziční principy 

 vyjádření prostorových vztahů 

 zpřesňování vyjádření proporcí lidské 
postavy a hlavy 

 výtvarné vyjádření přírodních objektů 

 dotváření přírodních forem na základě 
fantazie 

 výtvarné vyjádření věcí  

 teorie barev 

 řešení úkolů dekorativního charakteru 

 seznámení s funkcí písma 

 využívání výrazových možností linie, 
plochy, tvaru a struktury 

 vytváření jednoduchých prostorových 
objektů 
 

 

přesahy 

průřezová témata 

OSv:K 

 

Výtvarné umění a životní prostředí 

výstupy učivo 

 poznává různé způsoby uměleckého 
vyjádření skutečnosti 

 dokáže se inspirovat různými druhy 
výtvarných sdělení 

 

 rozvíjení elementárního chápání 
odlišnosti v uměleckém vyjádření 
skutečnosti 

 druhy volného výtvarného umění 

 malířství – figura, portrét, krajina, zátiší 

 sochařství a příroda – poznání volné 
grafiky 

 architektura a užité umění 

 estetická úroveň předmětů denní 
potřeby 

 ilustrátoři dětských knih a učebnic 

 druhy ilustrace 

 krásy přírody a vztah k životnímu 
prostředí 

 návštěva galerií, výstav 
Přesahy 

průřezová témata 

 
OSV:K 
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5. ročník 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 

výstupy učivo 

 uvědoměle zachází s výtvarnými 
prostředky a materiály 

 ovládá základní technické dovednosti 

 při vlastní tvorbě používá různé 
výrazové prostředky a možnosti 

 pojmenovává a porovnává prvky 
výtvarného vyjádření 

 do svých prací promítá vlastní 
zkušenosti a vědomě je používá 

 dokáže své práce interpretovat před 
spolužáky 

 při práci uplatňuje zrakové vnímání i 
vnímání dalšími smysly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 výtvarný projev doplňovaný 
pozorováním skutečnosti 

 kontrast přírodních forem a pozadí 

 vyjádření dějového celku se vztahem 
k prostředí 

 vyjádření prostorových vztahů 

 zpřesňování vyjádření lidské postavy a 
hlavy, hlavy pohádkových bytostí 

 výtvarné vyjádření znaků, tvarů, 
barevnosti, členitosti, růstu přírodních 
objektů s možností dotváření přírodních 
forem na základě fantazie 

 malba vycházející ze skutečnosti a 
představ 

 výtvarné vyjádření věcí 

 rozvíjení prostorového vidění 

 elementární poučení o teorii barev 

 dekorace v ploše 

 řazení prvků v tvarové a barevné 
kompozici, symetrie, asymetrie 

 písmo jako dekorativní prvek 

 základní tvary lineárního kresleného a 
plošného písma 

 výtvarné linie vytvářené různými 
nástroji v různých materiálech 

 uplatnění kontrastu a tvarů, ploch a 
barev 

 poznání některých materiálů v bytovém 
prostředí, výběr a vhodnost materiálu 

 rozvíjení citového vztahu k materiálu a 
k jeho zpracování  

 hry a experimentování 

 jednoduché prostorové objekty, 
poznávání výtvarného výrazu 

 funkce barev světlých a tmavých, 
teplých a studených v prostoru 

 
 
 
 

přesahy 

průřezová témata 

OSV:K 
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Výtvarné umění a životní prostředí 

výstupy učivo 

 poznává různé způsoby uměleckého 
vyjádření skutečnosti 

 dokáže se inspirovat různými druhy 
výtvarných sdělení 

 

 poznávání a srovnávání druhů ve 
vyjadřování skutečnosti a vnější podoby 
světa 

 současné a historické výtvarné umění 

 druhy volného výtvarného umění 

 druhy uměleckého vyjádření 
skutečnosti- figura, portrét, zátiší, 
krajina 

 základní druhy volné grafiky 

 architektura a užité umění 

 kultura bydlení- bydlení v bytě 

 estetická úroveň předmětů denní 
potřeby 

 lidové umění 

 výtvarná úprava knih, ilustrátoři 
dětských knih a učebnic, druhy ilustrace 

 krásy přírody a vztah k životnímu 
prostředí 

 návštěvy galerií a výstav  
 
 

Přesahy 

průřezová témata 

OSV:K 

4.7 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede 

žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá 

k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 

vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou 

činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a 

návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka 

v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich 

určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah 

vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: 

Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které 

jsou pro školu povinné. 

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům 

(tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si 

základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní 

činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni 

k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně 



Základní škola Krhová, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program Škola dobrého startu 

 

123 
 

buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim 

při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do 

vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

tím, že vede žáky k: 

 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 
práce 

 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, 
k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při 
práci i v běžném životě 

 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a 
vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního 
výsledku 

 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena 
s pracovní činností člověka 

 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, 
k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí 

 chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a 
k rozvíjení podnikatelského myšlení 

 orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení 
potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu 
vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 

4.7.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
Předmětu Pracovní činnosti na 1. stupni je věnována v učebním plánu ZŠ hodinová dotace 

týdně. Některé oblasti PČ prolínají i ostatními výukovými předměty - Prvouka, VV, TV, 

Matematika. 

Předmět PČ podporuje v učebním plánu zaměření k pracovním činnostem, poznávání světa a 

životní praxi žáků. Umožňuje žákům osvojení různých praktických dovedností, pracovních 

postupů a technik, pochopení různých technologií, rozvíjí specifické tvořivé schopnosti, 

probouzí v nich zájem o různé profese a uvádí je do světa práce. 

Celá oblast Člověk a svět práce doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou 

pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních 

vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové 

spoluúčasti žáků. 

Realizace PČ probíhá ve většině případů ve třídě. 
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1. ročník - rozvíjí návyky získané v předškolním období, zdokonalování v sebeobsluze, 

svlékání, oblékání bez pomoci, obouvání, udržování pořádku na svém pracovním místě 

ve třídě, příprava pomůcek na vyučování 

2. ročník - navazuje na poznatky z 1. třídy, je kladen důraz na větší přesnost, spolupráce 

při různých činnostech, lepší organizace práce, dbá na větší bezpečnost při práci 

3. ročník - zvyká si na samostatnou práci, upevňuje získané vědomosti, návyky a 

dovednosti, základní seznámení s možnostmi různých způsobů pracovních činností 

4. ročník - upevňuje poznatky z nižších ročníků, dodržuje dané postupy, učí se větší 

samostatnosti, umí zhodnotit výsledek PČ, dodržuje bezpečnost a hygienu 

5. ročník - umí pracovat dle návodu slovního, písemného i grafického, využívá svou 

fantazii a nápady, samostatně, objektivně hodnotí výsledky své práce, učí se 

ekonomicky a ekologicky myslet 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 učitel zadává úkoly, pokusy tak, aby žáci využili vlastní úsudek a zkušenost a naplánovali 
způsob řešení problémů, sledovali vlastní pokrok při sebezdokonalování 

Kompetence sociální: 

 učitel volí práci ve skupinách, kde žáci vytvářejí a dodržují pravidla práce v týmu, čerpají 
poučení z toho, co druzí dělají, žáci jsou vedeni k sebeuspokojování a sebeúctě 

Kompetence k učení: 

 učitel zadává úkoly obecně užívanými termíny, vede žáky k samostatnému pozorování 
a experimentování, k pozorování výsledků práce 

Kompetence komunikativní: 

 učitel učí žáky využívat získané dovednosti k vytváření vztahu potřebnému 
k plnohodnotnému soužití a vede je ke kvalitní spolupráci s ostatními 

Kompetence pracovní: 

 učitel vede žáky, aby využívali bezpečně a účinně nástroje, využívali znalosti 
v jednotlivých oblastech k přípravě na svou budoucnost 

Kompetence občanské: 

 učitel vede žáky k respektování druhého, vede k zodpovědnosti a ochraně zdraví i 
zdraví ostatních. 
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Učební plán předmětu 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Dotace 1 1 1 1 1 

Povinnost povinný povinný povinný povinný povinný 

 

1.ročník 

Práce s drobným materiálem 

Výstupy učivo 

 ovládá stříhání, lepení, skládání, 
obkreslování 

 používá jednoduché pracovní nástroje 

 rozezná základní materiály 

 pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

 rozvíjení jemné motoriky pomocí: 
stříhání, lepení, skládání, obkreslování 

 poznávání vlastností přírodních i 
umělých materiálů( papír, modelovací 
hmoty, textil) 

 osvojení si práce s jednoduchými 
pracovními nástroji ( nůžky, jehla) 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Konstrukční činnosti 

Výstupy učivo 

 zvládne sestavení, rozložení 
jednoduchých prvků stavebnic 

 práce se stavebnicemi různého 
typu(montáž, demontáž) 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Pěstitelské práce 

Výstupy učivo 

 zná základní postupy při péči o 
pokojové rostliny 

 provádí pozorování přírody a dokáže 
zhodnotit výsledky pozorování 

 péče o pokojové rostliny(ošetřování, 
sázení) 

Přesahy 

průřezová témata 

 

Příprava pokrmů 

Výstupy učivo 

 umí se správně chovat při stolování  základy stolování 

 vhodné chování při stravování ve školní 
jídelně 

Přesahy 

průřezová témata 

 

 

2.ročník 
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Práce s drobným materiálem 

Výstupy učivo 

 dokáže pracovat samostatně 

 pracuje s papírem, textilem, 
přírodninami, drobným materiálem 

 provádí jednoduché práce a dodržuje 
postup 

 pracuje se šablonou 

 pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

 

 práce s přírodninami 

 stříhání, lepení, skládání papíru 

 práce s textilem, základní stehy, 
přišívání knoflíku 

 práce s vlnou 

přesahy 

průřezová témata 

 

Konstrukční činnosti 

Výstupy učivo 

 dokáže správně použít pomůcky 

 pracuje podle slovního návodu 

 pracuje s různými typy stavebnic 

 využívá vlastní fantazii 

 dokáže montovat i demontovat 
 

 práce s různými typy stavebnic 

 návod při práci se stavebnicemi 

 využití fantazie  

 montáž a demontáž 

přesahy 

průřezová témata 

 

Pěstitelské práce 

Výstupy učivo 

 umí pečovat o pokojové rostliny 

 pozná a umí pojmenovat některé 
pokojové rostliny 

 zvládne základní zahradnické práce 

 provádí pozorování přírody a dokáže 
zhodnotit výsledky pozorování 

 
 

 péče o pokojové rostliny : zalévání, 
kypření, omývání listů 

 práce na zahradě: hrabání, plevelení 

přesahy 

průřezová témata 

 

 

Příprava pokrmů 

Výstupy učivo 

 orientuje se v kuchyni 

 umí připravit jednoduchý pokrm 

 umí připravit jednoduchou tabuli 

 dokáže správně stolovat přiměřeně 
věku doma i ve společnosti 

 

 základní orientace v kuchyni 

 příprava jednoduchého studeného 
pokrmu 

 příprava jednoduché tabule pro 
stolování 
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 správné stolování a slušné chování u 
stolu 

přesahy 

průřezová témata 

 

3. ročník 

Práce s drobným materiálem 

Výstupy učivo 

 dokáže pracovat samostatně 

 pracuje s papírem, textilem, 
přírodninami, drobným materiálem 

 provádí jednoduché práce a dodržuje 
postup 

 pracuje se šablonou nebo podle 
předlohy 

 pracuje podle slovního návodu 
 

 práce s přírodninami- jednoduché 
spojování přírodních materiálů, 
aranžování přírodnin 

 stříhání, lepení, skládání, odměřování, 
ohýbání papíru 

 práce s textilem, základní vyšívací stehy- 
přední, zadní, křížkový 

přesahy 

průřezová témata 

 

Konstrukční činnosti 

Výstupy učivo 

 dokáže správně použít pomůcky 

 pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

 pracuje s různými typy stavebnic 

 využívá vlastní fantazii 

 dokáže montovat i demontovat 
 

 práce s různými typy stavebnic 

 návod při práci se stavebnicemi 

 využití fantazie  

 montáž a demontáž 

přesahy 

průřezová témata 

 

Pěstitelské práce 

Výstupy učivo 

 umí pečovat o pokojové rostliny 

 pozná a umí pojmenovat některé 
pokojové rostliny 

 zvládne základní zahradnické práce 

 umí rozmnožovat rostliny řízkováním a 
klíčením 

 provádí pozorování přírody a dokáže 
zhodnotit výsledky pozorování 

 
 

 péče o pokojové rostliny : zalévání, 
kypření, omývání listů, přesazování 

 práce na zahradě : hrabání, plevelení 

 rozmnožování rostlin- řízkování 

 pěstování rostlin ze semene 

přesahy 

průřezová témata 
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Příprava pokrmů 

Výstupy učivo 

 orientuje se v kuchyni 

 umí připravit jednoduchý pokrm 

 umí připravit jednoduchou tabuli 

 dokáže správně stolovat přiměřeně 
věku doma i ve společnosti 

 

 základní orientace v kuchyni 

 příprava jednoduchého studeného 
pokrmu 

 příprava jednoduché tabule pro 
stolování 

 správné stolování a slušné chování u 
stolu 

přesahy 

průřezová témata 

 

 

 

4. ročník 

Práce s drobným materiálem 

Výstupy učivo 

 pracuje dle slovního i tištěného návodu 

 umí připravit přírodniny k práci s nimi 

 vytváří různé výrobky z daného 
materiálu 

 ovládá pracovní operace a postupy 

 používá při činnostech prvky lidových 
tradic 

 volí vhodné pracovní nástroje a 
pomůcky vzhledem k materiálu 

 na pracovním místě udržuje pořádek 

 dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti 
při práci 

 poskytne první pomoc při úrazu 
 

 práce s textilem: 
-textilní koláž 
-přišívání patentů 
-práce s vlnou (vlněná bambule) 
-vyšívání (smykovací a křížkový steh) 

 

 práce s papírem: 
-leporelo 
-složitější origami 
-papírová mozaika 

 

 práce s přírodním materiálem: 
-lisování listů a květin 
-ikebany 
-sušení přírodnin a jejich zpracování 

 

přesahy 

průřezová témata 

 

Konstrukční činnosti 

Výstupy učivo 

 pracuje dle písemného návodu, náčrtu 

 provádí jednoduchou montáž a 
demontáž 

 dodržuje zásady bezpečnosti práce a 
hygieny 

 

 práce se stavebnicemi (plošné, 
prostorové a konstrukční) dle 
písemného návodu 

přesahy 

průřezová témata 
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Pěstitelské práce 

Výstupy učivo 

 pozná a rozliší okrasné rostliny, léčivky, 
koření 

 provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti, vede pěstitelské pokusy 

 ošetřuje, pěstuje pokojové i jiné rostliny 

 volí vhodné pomůcky, nástroje náčiní 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 

 

  pěstitelské činnosti 

  pěstitelské pokusy a pozorování 

 rozlišování rostlin: 
-okrasné rostliny 
-léčivky 
-koření 
-zelenina 

přesahy 

průřezová témata 

 

Příprava pokrmů 

Výstupy učivo 

 orientuje se v kuchyni a v jejím vybavení 

 umí pracovat s jednoduchými 
kuchyňskými spotřebiči 

 zvládne připravit jednoduchý  pokrm 

 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování u stolu 

 

 základní orientace ve vybavení kuchyně 

 práce s kuchyňskými spotřebiči 

 příprava jednoduchého pokrmu  

přesahy 

průřezová témata 

 

5. ročník 

Práce s drobným materiálem 

Výstupy učivo 

 zná možnosti kombinace různých 
materiálů 

 vytváří různé výrobky z daného 
materiálu 

 ovládá pracovní operace a postupy 

 používá při činnostech prvky lidových 
tradic 

 volí vhodné pracovní nástroje a 
pomůcky vzhledem k materiálu 

 na pracovním místě udržuje pořádek 

 dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti 
při práci 

 poskytne první pomoc při úrazu 
 

 různé kombinace práce s textilem, 
papírem a přírodním materiálem( 
roboti, rozhledny, větrné mlýny) 

 vytváření šablon 

 lidové zvyky, tradice, řemesla 

přesahy 

průřezová témata 

 

Konstrukční činnosti 
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Výstupy učivo 

 pracuje samostatně dle náčrtu nebo 
fantazie 

 dokáže správně použít pomůcky, 
nástroje a nářadí 

 dodržuje zásady bezpečnosti práce a 
hygieny 

 
 

 sestavování maket a modelů dle 
jednoduchého náčrtu nebo vlastní 
fantazie 

přesahy 

průřezová témata 

 

Pěstitelské práce 

Výstupy učivo 

 dokáže správně použít pomůcky, 
nástroje a nářadí 

 umí rozlišit rostliny- jedovaté, rostliny 
jako droga a alergeny 

 provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti, vede pěstitelské pokusy 

 ošetřuje, pěstuje pokojové i jiné rostliny 

 volí vhodné pomůcky, nástroje náčiní 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 

 

 užití vhodných pomůcek, nástrojů a 
náčiní pro pěstitelské činnosti 

 rozlišování rostlin: 
-jedovaté rostliny 
-rostliny jako droga 
-rostliny jako alergeny 

přesahy 

průřezová témata 

 

Příprava pokrmů 

Výstupy učivo 

 umí péct jednoduché pečivo 

 umí nakoupit a skladovat potraviny 

 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce 

 poskytne první pomoc při úrazu v 
kuchyni 

 

 pečení 

 výběr, nákup a správné skladování 
potravin 

přesahy 

průřezová témata 

 

5 Školní projekty 

5.1 Barevný den 
Tento projekt je realizován pro žáky všech ročníků celé školy v rámci projektového dne, který 

je směřován k datu 21. března, a jeho tématika souvisí s tímto datem. Žáci jsou rozděleni do 
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družstev tak, aby v jednom družstvu byli zastoupeni žáci všech ročníků. Žáci plní rozmanité 

úkoly, které se vztahují k tématu projektového dne. Téma se v jednotlivých letech mění, ale 

vždy je spojeno s přírodou a její ochranou.  

Začlenění průřezových témat 
OSOBNOSTÍ a SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 poznávání lidí 

 mezilidské vztahy 

 komunikace 

 kooperace a kompetice 

 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 ekosystémy 

 základní podmínky života 

 lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 vztah člověka k prostředí 

6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 

HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků vymezuje po stránce pedagogické a didaktické postup při hodnocení a 

klasifikaci žáků a uvádí požadavky na vědomosti, dovednosti a návyky pro určené stupně 

hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech i v chování včetně výchovných opatření. 

Zabývá se hodnocením a klasifikací dílčích i celkových výsledků a projevů žáka, kterých dosáhl 

v souladu s požadavky ŠVP i jeho schopnostmi používat osvojené vědomosti, dovednosti a 

návyky v konkrétních situacích a chováním žáka v souladu s požadavky chování a školním 

řádem školy. 

Pravidla pro hodnocení žáků 
1) Způsoby hodnocení 

Při hodnocení žákova výkonu používáme ve všech ročnících a všech předmětech na klasifikaci 

známkou. Nedílnou součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevů. 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu o tom, jak danou problematiku zvládá, 

jak s ní dokáže zacházet, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Celkově však 

nesmí hodnocení vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáků. 

 

2) Základní pravidla pro použití klasifikace 

 Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. 
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 Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času 
k naučení, procvičení a zažití učební látky. 

 Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení: vědomosti, dovednosti, 
postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. 

 Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. 

 Písemné práce žáků jsou zakládány do složek. 

 Všechny písemné práce jsou včas oznámeny, aby žáci měli dostatek času se na ně 
připravit. 

 Vedle tradičního ústního zkoušení používáme i nové způsoby zjišťování vědomostí a 
dovedností žáků. 

 Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby - 
uvědomění si chyby je příležitost naučit se to lépe. 

3) Metody získávání podkladů pro hodnocení žáků 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává 

učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

 průběžným diagnostickým pozorováním žáka 

 průběžným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 

 kontrolními písemnými pracemi 

 analýzou výsledků činnosti žáka 

 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-
psychologických poraden a zdravotních služeb 

 rozhovory se žákem a jeho zákonnými zástupci 

Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí, 

z toho nejméně jednou ústně. Přitom platí, že účelem zkoušení není nacházet mezery ve 

vědomostech žáka, ale hodnotit jeho znalosti. Před prověřováním musí mít žák přiměřený čas 

k naučení, procvičení a zažití učiva. 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, poukáže na klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek 

hodnocení okamžitě, výsledky písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí 

nejpozději do 14 dnů. 

Termíny kontrolních prací konzultuje učitel s třídním učitelem, aby se nadměrně nehromadily 

v určitých obdobích. V jednom dni mohou žáci psát jen jednu celohodinovou kontrolní práci. 

Na 1. stupni píší žáci od 2. ročníku 2x do roka pololetní písemné práce z matematiky a českého 

jazyka. 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Při dlouhodobé absenci 

učitele předá vyučující klasifikaci zastupujícímu učiteli, který je určen ředitelem školy. 

Zastupující učitel pokračuje v klasifikaci, v případě pololetního hodnocení nebo hodnocení na 

konci školního roku provede celkovou klasifikaci. 
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4) Kritéria pro klasifikaci 

Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného 

ročníku. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. 

V předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní 

učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví výsledný klasifikační stupeň ředitel 

školy. 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, kterých žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

Při klasifikaci posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému 

subjektivnímu ani vnějšímu vlivu. 

Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informování o stavu 

klasifikace ve třídě - prostřednictvím žákovských knížek, konzultacemi vyučujících s třídním 

učitelem o prospěchu zejména zaostávajících žáků. 

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají na 

pedagogických poradách. 

Na konci klasifikačního období, v termínu určeném ředitelem školy, zapíší učitelé příslušných 

předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na opravné 

zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. 

 

a) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a 
praktických činností 

Stupeň 1 - výborný 

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

 samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i 
praktických úkolů 

 v myšlení se projevuje logika a tvořivost 

 jeho ústní a písemný projev je přesný a výstižný 

 jeho grafický projev je přesný 

 výsledky jeho praktických činností jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky 

 pohotově, samostatně využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti, 
účelně si organizuje práci 

 je schopen samostudia 

Stupeň 2 - chvalitebný 

 žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 
uceleně, přesně a úplně 
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 podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 
teoretických a praktických úkolů 

 myslí logicky a správně 

 ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

 grafický projev je bez větších nepřesností 

 výsledky jeho praktických činností mají drobné nedostatky 

 překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele 

Stupeň 3 - dobrý 

 žák má nepodstatné mezery při osvojování si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí 

 při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky, které za pomoci učitele 
koriguje 

 při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb 

 jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé 

 v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

 jeho výsledky práce mají nedostatky 

 vlastní práci si organizuje méně účelně 

Stupeň 4 - dostatečný 

 žák má závažné mezery při osvojování požadovaných poznatků 

 je málo pohotový a má větší nedostatky při provádění požadovaných činností 

 v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé 

 jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

 závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit 

 při samostatném studiu má velké těžkosti 

Stupeň 5 - nedostatečný 

 žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má značné mezery 

 nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané poznatky při praktických činnostech 

 neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky 

 v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
výstižnosti 

 grafický projev má závažné nedostatky 

 chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele 

 nedovede samostatně studovat 

 v činnostech je převážně pasivní 

b) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 

Stupeň 1 - výborný 

 žák je v činnostech aktivní 

 pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a úspěšně je rozvíjí 

 jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný 

 osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě 
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Stupeň 2 - chvalitebný 

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

 jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 

 tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 

Stupeň 3 - dobrý 

 žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový 

 jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb 

 jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 
učitele 

Stupeň 4 - dostatečný 

 žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý 

 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 

 jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 

 minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat 

 neprojevuje zájem o práci 

 

Celkové hodnocení žáka 

 Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně 
volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň 
celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. 

 Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí 
ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla 
být provedena nejpozději do dvou měsíců po ukončení pololetí. Není-li možná 
klasifikace ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje. 

 Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí 
ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla 
být provedena do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, 
který nemohl být klasifikován v náhradním termínu nebo byl klasifikován 
nedostatečně, opakuje ročník. 

 Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na 
konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy byl s touto 
skutečností seznámen, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li 
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální 
přezkoušení na příslušném školském úřadě. 
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 Komisi pro přezkoušení jmenuje ředitel školy, eventuálně školský úřad. Komise je 
tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel (zpravidla vyučující daného předmětu) a 
přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se 
pořizuje protokol. 

 Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do deseti dnů. Výsledek přezkoušení 
oznámí ředitel školy zástupci žáka prokazatelným způsobem. 

Klasifikace chování 

 Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a 
s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 

 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování včetně 
dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 

 Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 
K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření 
byla neúčinná.  

 Z chování dětí mimo školu zodpovídají rodiče. Škola hodnotí a klasifikuje žáky 
především za jejich chování ve škole. 

 

 

a) Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování 

Stupeň 1 - velmi dobré 

 žák vědomě neporušuje ustanovení vnitřního řádu školy 

 v kolektivu se chová kamarádsky 

 méně závažných přestupků se dopouští ojediněle 

Stupeň 2 - uspokojivé 

 chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a ustanoveními vnitřního řádu 
školy 

 dopustí se závažnějšího přestupku (krádež, napadení spolužáka, opakované lhaní a 
podvádění, více než 7 hodin neomluvené absence) nebo se opakovaně dopouští méně 
závažných přestupků (časté zapomínání školních potřeb, neplnění školních povinností, 
nevhodné chování hodinách nebo o přestávkách) 

 žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit 

Stupeň 3 - neuspokojivé 

 žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřního řádu školy 
(nad 20 hodin neomluvené absence, šikanování spolužáků) 

 zpravidla se přes udělená výchovná opatření dopouští dalších přestupků, narušuje 
činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování 

 

b) Výchovná opatření 
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Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 

 Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo školského úřadu může udělit žákovi po 
projednání v pedagogické radě za mimořádný projev občanské a školní iniciativy, za 
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné 
ocenění. 

 Třídní učitel může podle závažnosti provinění udělit žákovi napomenutí nebo důtku. 
Udělení důtky konzultuje pedagogická rada. 

 Ředitel školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit důtku ředitele školy. 

 Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření 
prokazatelným způsobem zástupci žáka. 

 Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka. 

 Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 

 

 

6.1 OBLAST, CÍLE, KRITÉRIA, NÁSTROJE a ČASOVÉ ROZVRŽENÍ AUTOEVALUACE 
 

1) Soulad realizovaného ŠVP s RVP ZV 
 

- cíle - ověření vytvořeného ŠVP, případné úpravy 
- kritéria - míra zvládnutí stanovených kompetencí 
- nástroje - další vzdělávání pedagogických pracovníků, konzultace s kolegy,  
- žákovské práce 
- časové rozvržení – celoročně 

 

 2) Spolupráce s rodiči a širší komunitou 

- cíle - upevnit stávající spolupráci 
- kritéria - spokojenost rodičů 
- nástroje - dotazník pro rodiče, rozhovory s rodiči, Den otevřených dveří 
- třídní schůzky, školní akce 
- časové rozvržení - celoročně 

3) Vyučovací a školní klima 

- cíle - vytvářet přátelské prostředí pro žáky, bojovat proti šikaně 
- kritéria - spokojenost žáků a zaměstnanců školy 
- nástroje - dotazníky 
-  konzultace s odborníky 
- časové rozvržení – celoročně 
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4)Hodnocení žáků 

- cíle - vypracovat kritéria pro hodnocení žáků 
- kritéria, prospěch, umístění v soutěžích a olympiádách, výsledky srovnávacích testů 
- nástroje - písemné a ústní zkoušení, projekty, pracovní listy 
- časové rozvržení - celoročně 

 

 

5)Práce učitelů 

- cíle - profesní rozvoj, zkvalitnění výuky, dobrý vztah k dětem, dobrá  
spolupráce s kolegy, vedením školy a rodiči 

- kritéria - spokojenost žáků a rodičů, výsledky srovnávacích testů 
- nástroje - plán DVPP, dotazníky pro rodiče a děti, spolupráce mezi učiteli 
- časové rozvržení - celoročně 


