
Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

1 

 

 
 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Základní škola Jablunkov, Lesní 190,  

příspěvková organizace 
 

 

 

 

 

 

 
 



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

2 

 

Obsah 
 

1 Identifikační údaje .............................................................................................................. 4 

2 Charakteristika školy .......................................................................................................... 5 

2.1 Úplnost a velikost školy, vybavení školy .................................................................... 5 

2.2 Charakteristika pedagogického sboru .......................................................................... 5 

2.3 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty .......................................................................... 6 

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu ............................................................... 6 

3.1 Zaměření školy ............................................................................................................ 6 

3.2 Zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení .......................................................... 7 

3.3 Výchovně vzdělávací strategie .................................................................................... 8 

3.4 Začlenění průřezových témat ....................................................................................... 9 

3.5 Řízení organizace výuky ........................................................................................... 10 

4 Učební plán ....................................................................................................................... 11 

5 Učební osnovy .................................................................................................................. 12 

5.1 Jazyková komunikace ................................................................................................ 12 

5.1.1 Čtení ................................................................................................................... 12 

5.1.2 Psaní ................................................................................................................... 17 

5.1.3 Řečová výchova ................................................................................................. 22 

5.2 Matematika a její aplikace ......................................................................................... 26 

5.3 Informační a komunikační technologie ..................................................................... 35 

5.4 Člověk a jeho svět ...................................................................................................... 38 

5.5 Člověk a společnost ................................................................................................... 44 

5.6 Člověk a příroda ........................................................................................................ 48 

5.7 Umění a kultura ......................................................................................................... 54 

5.7.1 Hudební výchova ................................................................................................ 54 

5.7.2 Výtvarná výchova .............................................................................................. 58 

5.8 Člověk a zdraví .......................................................................................................... 61 

5.8.1 Výchova ke zdraví .............................................................................................. 61 

5.8.2 Tělesná výchova ................................................................................................. 64 

5.8.3 Speciálně pedagogická péče se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu ...... 70 

5.9 Člověk a svět práce .................................................................................................... 72 

5.10 Speciálně pedagogická péče ...................................................................................... 79 

5.10.1 Speciálně pedagogická péče zaměřená na logopedickou péči ........................... 80 

5.10.2 Speciálně pedagogická péče zaměřená na činnostní terapii ............................... 82 

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy .............................................................................. 83 

6.1 Pravidla pro hodnocení žáka ...................................................................................... 83 

6.1.1 Způsoby hodnocení žáka základní školy speciální ............................................ 84 



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

3 

 

6.1.2 Kritéria pro hodnocení žáků ............................................................................... 86 

6.1.3 Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků ZŠS ......................................... 86 

6.2 Autoevaluace školy .................................................................................................... 86 

7 Vzdělávání žáků s více vadami a souběžným postižením více vadami ............................ 87 

7.1 Učební plán ZŠS – II. Díl .......................................................................................... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

4 

 

 

 

 

1 Identifikační údaje 
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2 Charakteristika školy 
 

2.1 Úplnost a velikost školy, vybavení školy 
 

Základní škola, Lesní 190, Jablunkov, příspěvková organizace je integrovaná škola, která 

sdružuje úplnou základní školu s devíti postupnými ročníky a od 1. 1. 2007 speciální třídy, ve 

kterých se vzdělávají žáci podle těchto programů: ŠVP pro základní vzdělávání a pro 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením č.j. ZŠJa / 794 / 2009,  Zvláštní škola, 

Pomocná škola a Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. Na základní škole je 

zpravidla po dvou až čtyřech třídách v každém ročníku. Kapacita školy 1052 žáků.  

 

Vybrané ukazatele 

Školní rok Počet tříd Počet žáků 
Počet oddělení 

školní družiny 

Přepočtený počet 

pedagogických 

pracovníků 

 ZŠ SP ZŠ SP ZŠ SP ZŠ SP 

2008/2009 25 5 601 40 5 1 42,69 9,8 

2009/2010 24 5 550 32 5 1 41,11 9 

2010/2011 24 5 554 34 5 1 41,05 7,48 

 

Budova základní školy je situována v centru města Jablunkova (cca 6000 obyvatel), areál se 

nachází vedle autobusového stanoviště a sousedí se sídlišti. Školu navštěvuje 582 žáků, z toho 

přibližně 28 % dojíždí z okolních obcí. Ranní a odpolední činnost školy zajišťuje 6 oddělení 

školní družiny. 

Každá třída má svou kmenovou učebnu. Škola disponuje dvěma tělocvičnami a nově 

vybudovaným hřištěm s umělým travnatým povrchem a běžeckou dráhou. Ve škole se 

nacházejí dvě počítačové učebny s připojením na internet, multimediální učebna s interaktivní 

tabulí, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna, odborná učebna chemie, fyziky, hudební 

výchovy, učebna cizích jazyků, studovna, učebny pro praktické činnosti (dílny, kuchyňka), 

pro výuku pěstitelských prací je využíván venkovní pozemek a přilehlý skleník. Školní 

družina využívá pět vlastních místností a jednu kmenovou třídu.  

Žáci a zaměstnanci využívají pro stravování dvě jídelny a kuchyň zřizovanou městem. Pitný 

režim zajišťuje několik nápojových automatů. 

 

2.2 Charakteristika pedagogického sboru 
 

Pedagogický sbor je tvořen z 98 % stabilními učiteli. Řada pedagogů si doplňuje další 

vzdělání, a všichni jsou schopni odborně realizovat vyučovací předměty i jiné výchovné a 

vzdělávací činnosti. Na škole pracují tři výchovní poradci, tři preventisté patologických jevů, 

pět koordinátorů  ŠVP, tři ICT koordinátoři, tři koordinátoři environmentální výchovy. Od 

školního roku 2007/2008 působí na škole školní psycholog, od roku 2010/2011 školní 

speciální pedagog. 

Většina žáků naší školy má trvalé bydliště v Jablunkově. Na prvním stupni tvoří přespolní 

žáci 5 %, nejčastěji dojíždějí z obce Bocanovice. Druhý stupeň je spádovou školou pro obce 

Písečná a Horní a Dolní Lomná. Výuku speciálních tříd naší školy využívají žáci z celého 

Jablunkovska. Do tříd základní školy integrujeme žáky s SPU, zdravotně postižené žáky. 

Využíváme pomoc speciálních pedagogů vyučujících ve speciálních třídách. Ti dále 

spolupracují s pracovníky SPC pro mentálně, sluchově, řečově a tělesně postižené. Speciální 

pedagogové poskytují také žákům individuální logopedickou péči a zdravotní tělesnou 

výchovu. Od 6. ročníku se vyučuje ve speciálních třídách cizí jazyk, který se zaměřuje hlavně 
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na konverzaci. Tím se zlepšuje možnost uplatnění žáků při přestupu na střední školu nebo 

odborné učiliště. Žáci se také učí využívat informační a komunikační technologii a učí se 

základům obsluhy počítače na elementární úrovni. 

 

2.3 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 

Na řízení školy se mají možnost žáci podílet prostřednictvím činnosti školního parlamentu. 

Na zasedáních podávají připomínky k organizaci školy, navrhují změny, sami si organizují 

vlastní projekty, vydávají školní časopis.  

Naše škola úzce spolupracuje se Základní školou s polským jazykem vyučovacím 

v Jablunkově, Školní 438, příspěvková organizace, a s Gymnasiem v Istebné -  Polsko. 

Odpolední činnost žáků zajišťuje Dům dětí a mládeže v Jablunkově v 56 kroužcích, z nichž 

mnohé vedou učitelé naší základní školy. DDM využívá pro svou činnost sportovní areál 

školy výměnou za zapůjčení Turistického střediska v Jasení. Společně organizujeme dětský 

folklórní festival Jackové dětem a mnoho dalších sportovních a kulturních soutěží. 

Dlouhodobě si žáci prostřednictvím knihovnických lekcí v Městské knihovně v Jablunkově 

upevňují svůj vztah k četbě, získávají dovednost orientace v knihovnách.  

Další partneři školy: PPP Třinec, PPP Frýdek – Místek, PPP Český Těšín, SPC Frýdek - 

Místek, SPC Ostrava, SPC Nový Jičín, SPC Opava, IPPP Praha, Těšínské muzeum, 

pracoviště Jablunkov, Městská policie Jablunkov, Probační a mediační služba Frýdek –  

Místek, Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov, Římsko – katolický úřad Jablunkov, Slezská 

církev evangelická, a. v. – Návsí, Matice slezská v Jablunkově, DPS Jablunkov, Plavecká 

škola Bystřice, Lesní závod Jablunkov, Spartak Jablunkov… 

Rodiče mohou získat informace o průběhu vzdělávání žáků na pravidelných třídních 

schůzkách nebo na předem dohodnutých konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Rada 

školy, ve které jsou zastoupeni stejným dílem rodiče, pedagogové a zřizovatel, schvaluje 

ŠVP, dohlíží na naplňování cílů ŠVP a na hospodaření školy. Již tradičně se podílí rodiče na 

činnosti školy prostřednictvím občanského sdružení SRPŠ při ZŠ Jablunkov. 

 

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

3.1 Zaměření školy 
 

Školní vzdělávací program je určen žákům se středně těžkou mentální retardací. U většiny 

žáků jsou přítomny i další vývojové poruchy a to neurologická onemocnění, tělesná, zraková 

či sluchová postižení a v neposlední řadě i porucha autistického spektra. 

Náš program stanovuje odpovídající vzdělávací podmínky i pro tyto žáky a je podkladem pro 

vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s kombinovaným postižením. 

Vypracován je na základě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní 

škola speciální – díl I.  

U těchto žáků respektujeme různorodost osobnostních zvláštností a problémů. Nabízí se 

podstatné rozdíly v povaze schopností. Někteří žáci dosahují vyšší úrovně v dovednostech 

senzoricko-motorických než v úkonech závislých na verbálních schopnostech, zatímco jiní 

jsou do značné míry neobratní, ale jsou schopni sociální interakce a komunikace. Tato 

skutečnost ve velké míře ovlivňuje obsah celého výchovně vzdělávacího procesu.  

Školní vzdělávací program je založen na ucelené výchově a výuce. Umožňuje, aby ve vhodně 

upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si žáci osvojovali základní 

vědomosti, dovednosti a návyky. Převažují v něm aktivity hravé a manuálně-pracovní. 

Jsme si vědomí toho, že hra obohacuje citové a rozumové vnímání okolního světa. Umožňuje 

žákům rozvíjet jejich vlastní schopnosti a vyrovnávat se s obtížnými životními situacemi. 

Nenásilnou formou a při pozitivní motivaci zapojujeme žáky do procesu vyučování. 

Prostřednictvím her uspokojujeme specifické potřeby žáků během celé školní docházky. 

Vedeme žáky k získávání praktických zkušeností, které jim usnadní orientaci v dalším životě 
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 i ve společnosti. Velká pozornost je věnována pracovnímu vyučování,  které je realizováno 

ve třídě, v pracovně šití, dřevo dílně, ve cvičné kuchyni a na školním pozemku. Žáci se 

zdokonalují v manuální zručnosti, soběstačnosti a získávají řadu praktických zkušeností  

pro život. Snažíme se o její rovnoměrnost v kombinaci s hrou a relaxací. 

Snažíme se zapojit žáky do různých soutěží v rámci školy i regionu, (soutěž ve zpěvu, 

recitaci, výtvarné soutěže a soutěže se sportovním i přírodním zaměřením). 

Náš Školní vzdělávací program,(dále ŠVP) se odvíjí od těchto výše uvedených specifik. 

Žáci jsou vzděláváni prostřednictvím speciálních metod v oblasti čtení, psaní, počtů, věcného 

učení, rozumové výchovy, smyslové výchovy a dalších naukových předmětů, kde se 

seznamují s přírodou, společností a technikou, které je denně obklopují. 

 

Vzdělávací program nabízí tyto služby: 

 

- zabezpečení vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a 

kombinovanými vadami 

- zabezpečení výuky speciálně pedagogickým pracovníkem s asistentem pedagoga, 

výchovným pracovníkem 

- spolupráci se speciálně pedagogickým zařízením  pro jednotlivá postižení a odborníky  

- úzkou spolupráci speciálních pedagogů, rodičů a vedení školy (ředitel školy, výchovný 

poradce) 

- účast žáků na vnitřním životě školy i mimo ni – místní a regionální soutěže, akce 

 

3.2 Zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení 
 

Zajišťujeme optimální a vhodné podmínky i pro žáky s jiným zdravotním postižením. 

Pro žáky s kombinací postižení je vypracován individuální vzdělávací plán, dále IVP. 

Podkladem pro tvorbu IVP je ŠVP. 

Žáci pracují podle ŠVP, ale z důvodu dalšího postižení je vzdělávací obsah programu 

přizpůsobován a upravován speciálním pedagogem v těsné spolupráci se zákonným 

zástupcem žáka a ve spolupráci s dalším odborníkem na potřebnost konkrétního žáka tak, aby 

vyhovoval vzdělávacím možnostem žáka s určitým zdravotním postižením. Zařazovány jsou 

předměty speciálně pedagogické péče v souladu s požadavky speciálních vzdělávacích potřeb 

konkrétních žáků. 

Snažíme se plnit složky IVP s uplatňováním odpovídajících terapeutických a podpůrných 

metod, s využitím materiálních a technických pomůcek a dalších opatření následujícím 

způsobem: 

 

Pro žáky s poruchou autistického spektra vytváříme přehledné a jim srozumitelné podmínky 

pro získávání informací: 

- strukturované učení 

- TEACCH program 

- individuální přístup 

- speciální systém komunikace 

- speciálně upravené prostředí – koutky, polohovací lavice, nastavitelné židle… 

 

Smyslově postiženým žákům zprostředkováváme potřebné podněty pro jejich orientaci 

v prostoru, v životě: 

 

zrakově postiženým: 

- Brailovo písmo 

- čtecí lupa 

- vhodné osvětlení pracovní plochy 

- hmatově různorodé pomůcky a hračky pro stimulaci taktilního vnímání  

- praktické trojrozměrné předměty, reliéfní obrázky… 

- ozvučené pomůcky pro nácvik směrového slyšení a pohybu v prostoru 

- předměty s pestrými, kontrastními barvami, světelné efekty pro zrakovou stimulaci 
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- označení používaných prostorů hmatovými značkami usnadňujícími orientaci  

- pohyb v prostoru s využitím slepecké holi 

 

sluchově postiženým:  

-  využití znakového jazyka  

-  piktogramy a obrázkový materiál usnadňující komunikaci 

-  ozvučené předměty pro stimulaci zbytky sluchu 

-  materiál pro rozvoj zrakového vnímání a nácvik odezírání 

 

Tělesně postiženým je umožněn bezbariérový přístup do přízemí školy a výtah pro přesun  

do vyšších podlaží školy. Je možno využít speciálních pomůcek jak pro výuku, cvičení a 

relaxaci, tak pro přesun v prostorách školy: 

- speciálně upravené předměty s ohledem na rozsah postižení 

- polohovací lavice 

- nastavitelné židle se speciálními klíny a zábranami pro stabilizaci žáka 

- masážní pomůcky pro zmírnění svalového napětí 

- pomůcky a hračky pro rozvoj jemné motoriky 

- balanční pomůcky pro nácvik rovnováhy 

 

Žáci se závažným  postižením řeči – jedná se zejména o žáky, kteří trpí řečovou poruchou 

v důsledku neurologického postižení (dysartrie): 

- komunikační tabulky „šité na míru“ pro jednotlivé žáky 

- prvky znakového jazyka, gest 

 

Při posuzování možnosti vzdělávání jednotlivých žáků a pro zajištění výše uvedených 

podmínek spolupracujeme se školským poradenským zařízením se souhlasem zákonných 

zástupců žáka, která nám poskytují metodickou pomoc a pomáhají zabezpečit přísun 

speciálních pomůcek pro jednotlivá postižení s ohledem na rozsah a druh handicapu, na věk 

žáka a na potřeby školy. 

 

Prostřednictvím ŠVP chceme vybavit žáka dovednostmi, které ho připraví v co největší 

míře pro praktický život. 

Žák by měl zvládnout: 

-  dorozumívat se s okolím verbálně či nonverbálně  

-  dle svých možností i potřeb se zapojit do společnosti a přizpůsobit se jejím      

  jednoduchým pravidlům a normám 

-  aktivně se projevovat 

-  na podněty z okolí reagovat přiměřeným způsobem – pohybem, mimikou, gestem,       

 slovem, činem 

-  znát své reálné možnosti, uplatňovat je ve vlastním životě a při rozhodování 

-  uvědomovat si vlastní identitu, osobní spokojenost, potřebu ochrany zdraví 

-  zvládnout základy trivia a tyto se snažit využít ve svém životě, ve svůj prospěch 

-  zúročit zvládnuté základní dovednosti a návyky v pracovně-manuálních činnostech      

 potřebných pro praktický život. 

 

3.3 Výchovně vzdělávací strategie 
 

Smyslem a cílem vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je jejich vybavení 

souborem klíčových kompetencí. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý, 

škola vytvoří základ pro celoživotní učení žáka a pro jeho úspěšnou orientaci v každodenním 

praktickém životě. Vytváření klíčových kompetencí respektuje individuální zvláštnosti, 

schopnosti a možnosti žáků. 

 

Kompetence k učení 

- učitel seznamuje žáka s metodami studia, nabízí různé formy učení 
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- učitel vede žáka k plánování svých činností, vysvětluje mu, co pro splnění cílů musí 

udělat 

- učitel nabízí dostatek nástrojů, pomocí nichž žák je schopen posoudit své výsledky 

- učitel pracuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, vede k objasňování 

pojmů 

- učitel využívá mezipředmětové vztahy a propojuje tak znalosti z různých předmětů 

- učitel využívá k lepšímu osvojení učiva veškerých možných názorných a učebních 

pomůcek 

- učitel vede žáka ke sledování svých výkonů, sleduje jejich úspěšnost a oceňuje jejich 

pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel vytváří příležitosti k řešení problému, vede žáka k řešení problému 

- učitel vede žáka k práci s informačními zdroji, jejich využití, k motivaci k další 

činnosti 

- učitel vede žáka k práci ve skupinách, k sebehodnocení (dle indiv. možností žáka) a 

hodnocení ostatních žáků 

- učitel s žáky diskutuje, přijímá jejich názory 

 

Kompetence komunikativní 
- učitel ponechává žákovi dostatečný prostor k vyjadřování, k prezentaci výsledků 

- učitel důsledně dbá na kultivovaný projev svůj i žáka a stanoví jasně kritérium ústního 

i písemného projevu 

- učitel vede žáka k vyjádření svého názoru a k naslouchání ostatních  

- učitel využívá ke své komunikaci s žáky informační a komunikační technologie  

 

Kompetence sociální a personální 

- učitel posiluje sebevědomí žáka na základě spolupráce ve skupině,na vytváření 

pravidel  práce v týmu, dodržování pravidel, hodnocení práce žáka v týmu 

- učitel vede žáka k rozpoznání nevhodného a rizikového chování 

- učitel posiluje sebeovládání žáka, jejich vnímavost k potřebám zdravotně 

handicapovaných spolužáků a starších osob 

- učitel učí žáky, jak zvládat stres, jak organizovat svůj denní režim podle zásad 

zdravého životního stylu. 

 

Kompetence občanské   
- učitel navozuje různé situace k poznání mezilidských vztahů 

- učitel zapojí žáky do tvoření pravidel chování v třídním kolektivu 

- učitel buduje u žáka pocit zodpovědnosti   

- učitel prakticky procvičuje pravidla první pomoci 

- učitel seznamuje žáky s regionem/dějinami,kulturou/ a vede žáky k zapojení do 

kulturního života města a školy 

- učitel podporuje žáka v ochraně životního prostředí/ekologie,odpady/, vede žáka ke 

zdravému životnímu stylu 

- učitel seznamuje žáky s jinými kulturami 

 

Kompetence pracovní 
- učitel seznamuje žáky s dodržováním pravidel bezpečnosti práce 

- učitel vyhledává různé pracovní aktivity k získávání pracovních dovedností 

- učitel vede žáky ke kritickému hodnocení své práce či finálnímu výrobku 

- učitel podporuje žáka v jeho pracovní výdrž i, koncentraci na pracovní výkon a jeho 

dokončení 

- učitel využívá pracovního procesu k rozvíjení komunikačních schopností žáka 

 

3.4 Začlenění průřezových témat 
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Do vzdělávání žáků jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, 

Environmentální výchova, Mediální výchova. Všechna průřezová témata jsou realizována 

integrací obsahu tematických okruhů do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů 

jednotlivých ročníků. Daná průřezová témata korespondují s náplní a očekávanými výstupy. 

Přehled všech tematických okruhů vybraných průřezových témat je uvedený formou tabulek. 

Konkrétní zařazení do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů a ročníků je zapracováno 

v ročníkových plánech. 

 

I. Osobnostní a sociální výchova 

1. Rozvoj schopností poznávání 

2. Sebepoznání a sebepojetí 

3. Seberegulace a sebeorganizace 

4. Psychohygiena 

5. Poznávací schopnosti 

6. Mezilidské vztahy 

7. Komunikace 

8. Spolupráce a soutěživost 

9. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

10. Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

II. Environmentální výchova 

1. Ekosystémy 

2. Základní podmínky života 

3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

4. Vztah člověka k prostředí 

 

III. Mediální výchova 

1. Vnímání mediálních sdělení 

2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

3. Fungování a vliv médií ve společnosti  

 

Viz příloha č. 1 

 

3.5 Řízení organizace výuky 
 

V organizaci vyučování je za základní jednotku považován ročník. Vzdělávací témata jsou 

plánována vždy společně pro celý ročník na principu horizontálního propojení tříd 

v jednotlivých ročnících. Vyšší jednotkou je celá škola.  

Třída je chápána jako intimní prostředí pro žáky a to v míře, jakou podle věku potřebují. 

Učitel má možnost ve třídě řídit délku vyučovací jednotky podle únavy žáků a míry jejich 

zapojení. Učitelé v ročníku společně plánují vyučovací proces a koordinují výuku 

jednotlivých vzdělávacích oblastí tak, aby výuka tvořila smysluplný celek. Učitelé společně 

připravují ročníkový plán výuky.  

V rámci celé školy učitelé spolupracují na naplňování očekávaných výstupů na pravidelných 

schůzkách.  Za řízení těchto schůzek zodpovídají zástupci ředitele společně s koordinátory 

ŠVP, metodik na 1. stupni a vedoucí předmětových komisí na 2. stupni.  

Učitelé zdokonalují svou práci dalším vzděláváním, studiem odborné literatury, vzájemnými 

hospitacemi. Většina výuky by měla být realizována činnostně a cílem je plnění klíčových 

kompetencí. Činnostní výuku zahajujeme motivací žáků, ujasněním zásad práce se 

zdůrazněním na bezpečnost žáků, stanovením pracovních postupů, výběrem témat a možných 

souvislostí a stanovováním forem výstupu. Na závěr proběhne seznámení s výstupy, celkové 

zhodnocení činnosti. Do výuky je často zařazována práce dětí ve skupinách, kde se žáci učí 

vzájemné spolupráci a toleranci. 
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4 Učební plán 
 

I. stupeň 

Vzdělávací 
oblasti 

Vyučovací 
předmět 

Zkratka 

Počet vyučovacích hodin v ročníku 
za týden 

Min. 
časová 
dotace 

Disp. 
časová 
dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Povinné předměty 

Jazyková 
komunikace 

Čtení Čt 2 2 3 3 3 3 16 0 

Psaní Ps 1 1 2 2 2 2 10 0 

Řečová výchova Řv 2 2 2 2 2 2 12 0 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika M 2 2 2+1 2+1 2 2 12 2 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika Inf 0 0 0 0 1 1 2 0 

Člověk a jeho 
svět 

Věcné učení Vu 2 2+1 3 3 3 3 16 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hv 1+1 1 1 1 1 1 6 1 

Výtvarná výchova Vv 2 2 2 2 2 2 12 0 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv 3 3 3 3 3 3 18 0 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní činnosti Pč 3 3 3 4 4 4 21 0 

Speciálně 
pedagogická 

péče 

Speciálně 
pedagogická péče 

Spp 1 1 1 1 1 1 0 6 

Povinných vyučovacích hodin 20 20 23 24 24 24 125 10 

Celkem vyučovacích hodin 135 

 

II. stupeň 

Vzdělávací 
oblasti 

Vyučovací 
předmět 

Zkratka 

Počet vyučovacích hodin v ročníku 
za týden 

Min. 
časová 
dotace 

Disp. 
Časová 
dotace 

7. 8. 9. 10. 

Povinné předměty 

Jazyková 
komunikace 

Čtení Čt 3 3 3 3 12 0 

Psaní Ps 2 2 2 1+1 7 1 

Řečová výchova Řv 1 1 1 1 4 0 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika M 3 3 3 3 12 0 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika Inf 1 1 1 1 4 0 

Člověk a 
společnost 

Vlastivěda Vl 2 2 2 2 8 0 

Člověk a příroda Přírodověda Př 3 3 3+1 3+1 12 2 

Umění a kultura Hudební výchova Hv 1 1 1 1 4 0 
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Výtvarná výchova Vv 1 1 1 1 4 0 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Vz 1 1 1 1 2 2 

Tělesná výchova Tv 3 3 3 3 12 0 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní činnosti Pč 5+1 5+1 6 6 22 2 

Speciálně 
pedagogická 

péče 

Speciálně 
pedagogická péče 

SPP 1 1 1 1 0 4 

Povinných vyučovacích hodin 28 28 29 29 103 11 

Celkem vyučovacích hodin 114 

 

5 Učební osnovy 
 

5.1 Jazyková komunikace 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Je realizována v povinných vyučovacích předmětech na prvním i na druhém stupni. 

Jsou to vyučovací předměty Čtení, Psaní a Řečová výchova. V těchto předmětech se učí žáci 

vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. 

 

5.1.1 Čtení 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vyučovací předmět Čtení je zaměřen na rozvoj a zpřesňování zrakového a sluchového 

vnímání formou průpravných a diferenciačních cvičení a her. Na postupném osvojování 

písmen, slov a vět s rozvíjením čtenářských dovedností. Na získávání základních dovedností 

pro pochopení čteného textu a na vnímání různých sdělení, rozumět jim, reprodukovat je. 

Hlavním cílem je prohlubování a upevňování čtenářské gramotnosti. 

Součástí hlavního cíle je, aby žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládal čtení všech tiskacích i psacích písmen, 

- přečetl jednoduchý text, orientoval se v něm, 

- dokázal přečtený text reprodukovat, 

- orientoval se v jednoduchých psaných nebo obrázkových návodech. 

 

Časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět Čtení je realizován v 1. – 10. ročníku. 

1. a 2. Ročník … 2 hodiny týdně 

3. – 10. Ročník … 3 hodiny týdně 

 

Výuka probíhá v kmenových třídách, v počítačové učebně/využívání všech dostupných 

programů/,v žákovské knihovně. Výjimečně je výuka uskutečňována mimo školu formou 

exkurzí, výletů a návštěv kulturních akcí. 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Seberegulace a sebeorganizace 

- Psychohygiena 

- Komunikace 
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Environmentální výchova 

- Vztah člověka k prostředí 

Mediální výchova 

- Vnímání mediálních sdělení 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- ovládá základy čtení a využívá je ke svému vzdělávání 

- používá učebnice a učební materiály, pomůcky 

- projevuje zájem o nové poznatky 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktickém životě 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s lidmi 

- chápe obsah psaného textu 

- srozumitelně se vyjadřuje  

- dokáže přečtený text reprodukovat 

 

Kompetence pracovní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly 

- adekvátně reaguje na posouzení své práce 

 

Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Čtení 

Období: 

1. – 3.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

dbát na správnou výslovnost, 

tempo řeči a pravidelné dýchání 

 dechová cvičení 

 artikulační cvičení 

 různá diferenciační cvičení pro 

rozvoj zrakového a sluchového 

vnímání 

1.  

číst slabiky a dvojslabičná slova, 

skládat slova ze slabik 

 analyticko-syntetické činnosti 

 alternativní způsoby čtení   

 čtení obrázků zleva doprava 

 vyvození a osvojení hlásek „a, 

A, i, I, m, M, ma“ 

1.  

tvořit věty podle obrázků 

 naslouchání – koncentrační 

cvičení 

 poslech pohádek, veršů a říkadel 

1.  

dbát na správnou výslovnost, 

tempo řeči a pravidelné dýchání 

 dechová cvičení 

 artikulační cvičení 

 různá diferenciační cvičení pro 

rozvoj zrakového a sluchového 

vnímání 

2.  

číst slabiky a dvojslabičná slova, 

skládat slova ze slabik 

 analyticko-syntetické činnosti 

 alternativní způsoby čtení 

 vyvození a osvojení hlásek „a, 

A, e, E, o, O, u, U, l, L“ 

 skládání slabik a dvouslabičných 

slov 

2.  
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Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Čtení 

Období: 

1. – 3.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

tvořit věty podle obrázků 

 naslouchání – koncentrační 

cvičení 

 poslech pohádek, veršů a říkadel 

 čtení obrázků 

 dramatizace 

2.  

orientovat se na stránce i řádku 
 čtení obrázků, slabik, slov 

 manipulace s prvky podle vzoru 
2.  

chápat obsah krátkých vět 

doplněných obrázkem 
 čtení vět s obrázky 2.  

dbát na správnou výslovnost, 

tempo řeči a pravidelné dýchání 

 dechová cvičení 

 artikulační cvičení 

 různá diferenciační cvičení pro 

rozvoj zrakového a sluchového 

vnímání 

3.  

číst slabiky a dvojslabičná slova, 

skládat slova ze slabik 

 analyticko-syntetické činnosti 

 alternativní způsoby čtení   

  vyvození a osvojení hlásek „v, 

V, t, T, y, Y, s, S, j, J“ 

 skládání slabik a dvouslabičných 

slov 

3. 

OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

tvořit věty podle obrázků 

 naslouchání – koncentrační 

cvičení 

 poslech pohádek, veršů a říkadel 

 čtení obrázků 

 dramatizace 

 čtení jednoduchých vět 

3.  

orientovat se na stránce i řádku 
 čtení obrázků, slabik, slov 

 manipulace s prvky podle vzoru  
3.  

chápat obsah krátkých vět 

doplněných obrázkem 
 čtení jednoduchých vět 

s obrázky  
3.  

 

Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Čtení 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

zvládat čtení probraných tiskacích  

 i psacích písmen 

 analyticko-syntetická cvičení 

 osvojování a upevňování hlásek 

i písmen „p, P, n, N, š, Š, d, D“ 

 dělení a skládání slov 

4.  

rozlišit stejně znějící slova různého  

významu 

 analyticko-syntetická cvičení 

 fonetická cvičení  
4.  

umět reprodukovat krátký text 

podle ilustrací a návodných otázek 

 naslouchání – koncentrační 

cvičení 

 poslech pohádek a příběhů 

 dramatizace 

4.  

orientovat se ve větě 

 čtení jednoduchých slov a vět 

 dvouslabičná, tříslabičná slova 

s otevřenými slabikami 

 jednoslabičná a dvouslabičná 

slova se souhláskou na konci 

4.  
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Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Čtení 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

 diferenciační cvičení 

 práce s textem 

číst s porozuměním jednoduché 

věty 
 čtení jednoduchých vět  4.  

přednášet krátké říkanky a 

básničky 
 přednes veršů a říkadel  4. 

OSV - 

Psychohygiena 

zvládat čtení probraných tiskacích  

 i psacích písmen 

 analyticko-syntetická cvičení 

 osvojování a upevňování hlásek 

i písmen „z, Z, k, K, b, B, c, C“ 

 dělení a skládání slov 

5.  

rozlišit stejně znějící slova různého  

významu 

 analyticko-syntetická cvičení 

 fonetická cvičení 
5.  

umět reprodukovat krátký text 

podle ilustrací a návodných otázek 

 naslouchání – koncentrační 

cvičení 

 poslech pohádek a příběhů 

 dramatizace 

5.  

orientovat se ve větě 

 čtení jednoduchých slov a vět 

 dvouslabičná, tříslabičná slova 

s otevřenými slabikami 

 jednoslabičná a dvouslabičná 

slova se souhláskou na konci 

 diferenciační cvičení 

 práce s textem 

5.  

číst s porozuměním jednoduché 

věty 

 čtení jednoduchých vět 

 tvoření jednoduchých vět k 

obrázkům 

5.  

přednášet krátké říkanky a 

básničky 
 přednes veršů a říkadel 5.  

zvládat čtení probraných tiskacích  

 i psacích písmen 

 analyticko-syntetická cvičení 

 osvojování a upevňování hlásek 

i písmen „r, R, č, Č, h, H, ž, Ž“ 

 dělení a skládání slov 

6.  

rozlišit stejně znějící slova různého  

významu 

 analyticko-syntetická cvičení 

 fonetická cvičení 
6.  

umět reprodukovat krátký text 

podle ilustrací a návodných otázek 

 naslouchání – koncentrační 

cvičení 

 poslech pohádek a příběhů 

 dramatizace 

6. 
EV – Vztah člověka 

k prostředí 

orientovat se ve větě 

 čtení jednoduchých slov a vět 

 dvouslabičná a víceslabičná 

slova s otevřenou nebo 

uzavřenou slabikou na konci 

 diferenciační cvičení 

 práce s textem 

6.  

číst s porozuměním jednoduché 

věty 

 čtení jednoduchých vět 

 tvoření jednoduchých vět k 

obrázkům 

6.  

přednášet krátké říkanky a 

básničky 
 přednes veršů a říkadel 6.  
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Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Čtení 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

číst všechna tiskací i psací písmena 

 analyticko-syntetická cvičení 

 osvojování a upevňování hlásek 

i písmen „f, F, g, G, ř, Ř, ch, 

Ch“ 

 dělení a skládání slov 

 čtení slov se skupinami „di, ti, 

ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě“ 

7.  

zvládat čtení krátkého 

jednoduchého textu 

 práce s textem 

 tiché čtení s porozuměním 7. 

OSV – 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

orientovat se ve čteném textu 

 práce s textem 

 obrázkové knihy 

 knihy a časopisy pro dětské 

čtenáře 

7.  

zapamatovat si obsah přečteného 

textu a umět reprodukovat snadný 

krátký text 

 poslech a reprodukce příběhů, 

pohádek, čteného textu 

 dramatizace 

7.  

přednášet říkanky a básničky  přednes básní a říkadel 7.  

získat pozitivní vztah k literatuře 

 základní literární pojmy - 

rozpočítadlo, hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka, spisovatel, 

básník, kniha, čtenář, divadlo, 

film, herec 

7.  

číst všechna tiskací i psací písmena 
 analyticko-syntetická cvičení 

 čtení různých snadných textů 
8.  

zvládat čtení krátkého 

jednoduchého textu 

 práce s textem 

 tiché čtení s porozuměním 
8. 

 

orientovat se ve čteném textu 

 práce s textem 

 obrázkové knihy 

  knihy a časopisy pro dětské 

čtenáře 

 noviny 

8. OSV - Komunikace 

zapamatovat si obsah přečteného 

textu a umět reprodukovat snadný 

krátký text 

 poslech a reprodukce příběhů, 

pohádek, čteného textu 

 dramatizace 

8. 
 

přednášet říkanky a básničky  přednes básní a říkadel 8  

získat pozitivní vztah k literatuře 

 základní literární pojmy - 

rozpočítadlo, hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka, spisovatel, 

básník, kniha, čtenář, divadlo, 

film, herec 

 pověst 

8.  

orientovat se v jednoduchých 

návodech podle obrázků 

 sociální čtení 

 čtení návodů s obrázky k použití 

výrobků a k činnostem 

8.  
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Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Čtení 

Období: 

7. - 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

Číst všechna tiskací i psací 

písmena 
 analyticko-syntetická cvičení 

 čtení různých snadných textů 
9.  

zvládat čtení krátkého 

jednoduchého textu 

 práce s textem 

 tiché čtení s porozuměním  
9.  

Orientovat se ve čteném textu 

 práce s textem 

 obrázkové knihy 

 knihy a časopisy pro dětské 

čtenáře 

 noviny, encyklopedie, PC 

9. 
MV – Vnímání 

mediálního sdělení 

zapamatovat si obsah přečteného 

textu a umět reprodukovat snadný 

krátký text 

 poslech a reprodukce příběhů, 

pohádek, čteného textu 

 dramatizace 

9.  

přednášet říkanky a básničky   přednes básní a říkadel  9.  

získat pozitivní vztah k literatuře 

 základní literární pojmy -  

hádanka, báseň, pohádka, 

spisovatel, básník, kniha, čtenář, 

divadlo, film, herec 

 pověst 

9.  

orientovat se v jednoduchých 

návodech podle obrázků 

 sociální čtení 

 čtení návodů s obrázky k použití 

výrobků a k činnostem 

 kuchařské recepty 

9.  

číst všechna tiskací i psací písmena 
 analyticko-syntetická cvičení 

 čtení různých snadných textů 
10.  

zvládat čtení krátkého 

jednoduchého textu 

 práce s textem 

 tiché čtení s porozuměním 
10.  

orientovat se ve čteném textu 

 práce s textem 

 knihy a časopisy   

 noviny, internet, mapa 

10.  

zapamatovat si obsah přečteného 

textu a umět reprodukovat snadný 

krátký text 

 poslech a reprodukce příběhů, 

pohádek, čteného textu 

 dramatizace 

10.  

přednášet říkanky a básničky  přednes básní a říkadel  10.  

získat pozitivní vztah k literatuře 

 základní literární pojmy -  

hádanka, báseň, pohádka, 

spisovatel, básník, kniha, čtenář, 

divadlo, film, herec 

 pověst 

10.  

orientovat se v jednoduchých 

návodech podle obrázků 

 sociální čtení 

 čtení návodů s obrázky k použití 

výrobků a k činnostem 

 kuchařské recepty 

10.  

 

5.1.2 Psaní 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vyučovací předmět Psaní je součástí vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. 

Je zaměřen na rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky, grafomotoriky  

a pohybové koordinace. 

Na osvojování základních hygienických návyků při psaní, nácvik správného držení psacího 

náčiní a správného sezení při psaní. 
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Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 

- zvládl napsat všechna psací a tiskací písmena, 

- uměl opsat a přepsat jednoduchá slova, věty a krátký text, 

- napsat jednoduché sdělení, běžné písemnosti (adresu, dotazník…)a podepsat se, 

- orientovat se v psaném textu. 

 

Vyučovací předmět Psaní je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. 

Žák v 1. a 2. ročníku bude hodnocen dle splnění části daných výstupů 1. období. Kritériem 

bude jeho samostatnost a přístup k práci. 

Ve 3. ročníku jsou pro hodnocení směrodatné očekávané výstupy 1. období. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

1. a 2. ročník … 1 hodina týdně 

3. – 10. ročník … 2 hodiny týdně (v 10. ročníku je 1 hodina čerpána z disponibilní dotace) 

Výuka probíhá z větší části ve třídě, podle možností v počítačové učebně. 

 

Průřezová témata 
 

Osobnostní a sociální výchova 

- Rozvoj schopnosti poznávání 

 

Mediální výchova 

- Vnímání mediálního sdělení  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá psaní všech psacích a tiskacích písmen  

- opíše a přepíše jednoduchá slova, věty, krátký text 

- dle svých potřeb využívá PC k psaní  

- projevuje zájem o nové poznatky 

 

Kompetence k řešení problému: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy v psaní (dle potřeby umí vyhledat pomoc) 

- nedá se odradit nezdarem 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje jednoduchou písemnou formou 

- dokáže napsat např.: jméno, příjmení, adresu, dopis,… vyplnit potřebné formuláře … 

 

Kompetence pracovní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- má osvojené hygienické návyky při psaní 

- pracuje podle naučeného postupu při psaní 

- dokáže si připravit pracovní místo 
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Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Psaní 

Období: 

1. – 3.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

dodržovat správné držení psacího 

náčiní 

 psaní grafických prvků 

 rozvíjení grafomotoriky a 

pohybové koordinace  

 rozvíjení jemné motoriky 

 uvolňovací cvičení 

 směrová orientace 

1.  

vyvodit písmena podle obrázků 
 vyvození písmen „A, E“, 

(obtahování, psaní) 
1.  

odlišovat délku samohlásek  rozeznávání hlásek a písmen 1  

psát velká hůlková písmena 

 

 psaní hůlkového písma - 

obtahování   

 psaní číslic 1 – 2 

1.  

zvládat základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 rozvíjení psychomotorických 

schopností 

 základní hygienické návyky při 

psaní 

1.  

dodržovat správné držení psacího 

náčiní 

 rozvíjení grafomotoriky a 

pohybové koordinace  

 rozvíjení jemné motoriky  

 uvolňovací cvičení 

 směrová orientace 

  psaní grafických prvků 

2.  

vyvodit písmena podle obrázků  

 psaní psacího písma, slabiky 

(obtahování, psaní) 

 vyvození a osvojení písmen,  

2.  

odlišovat délku samohlásek  rozeznávání hlásek a písmen 2.  

psát velká hůlková písmena 

 psaní hůlkového písma (A, O, I, 

E, U, M, L, V) 

 psaní číslic 1 – 3 

 alternativní nácvik psaní 

2.  

zvládat základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 rozvíjení psychomotorických 

schopností 

 základní hygienické návyky při 

psaní 

2.  

napsat hůlkovým písmen své 

jméno 
 psaní vlastního jména 2.  

dodržovat správné držení psacího 

náčiní 

 rozvíjení grafomotoriky a 

pohybové koordinace  

 rozvíjení jemné motoriky  

 uvolňovací cvičení 

 orientace na řádku a na stránce 

 směrová orientace 

3.  

vyvodit písmena podle obrázků 

 psaní psacího písma, slabiky 

(obtahování, psaní) 

 vyvození a osvojení písmen 

3.  

odlišovat délku samohlásek  rozeznávání hlásek a písmen 3.  

psát velká hůlková písmena 

 psaní hůlkového písma   

 psaní číslic 3 – 5 

 alternativní nácvik psaní 

3.  

psát a spojovat písmena a tvořit 

slabiky 

 psaní písmen a jednoduchých 

slabik (i, e, l, a, A, u, o, O, m, M, 

v) 

 orientace na řádku a na stránce 

3.  
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Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Psaní 

Období: 

1. – 3.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

zvládat základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 rozvíjení psychomotorických 

schopností 

 základní hygienické návyky při 

psaní 

3.  

napsat hůlkovým písmen své 

jméno 
 psaní vlastního jména 3.  

 

Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Psaní 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

psát písmena, která umí číst 

 rozvíjení grafomotoriky a 

pohybové koordinace  

  rozvíjení jemné motoriky  

 uvolňovací cvičení 

 psaní písmen (V, t, y, s, j, n, p, š, 

d, z, k) 

4. 

OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

opisovat a přepisovat slabiky a 

jednoduchá slova 

 opis a přepis slabik a slov  

 orientace na řádku a na stránce 
4.  

ovládat psaní hůlkového písma 
 psaní hůlkového písma 

 alternativní nácvik psaní 
4.  

psát písmena a slabiky podle 

diktátu 

 psaní písmen, slabik 

 psaní podle nápovědy  
4.  

opsat číslice  psaní číslic 6 - 10 4.  

psát písmena, která umí číst 

 rozvíjení grafomotoriky a 

pohybové koordinace  

  rozvíjení jemné motoriky  

 uvolňovací cvičení 

 psaní písmen (b, c, C, Č, I, N, 

r,č,h, ou, ž, Ž) 

5.  

opisovat a přepisovat slabiky a 

jednoduchá slova 

 opis a přepis slabik a slov  

 orientace na řádku a na stránce 
5.  

ovládat psaní hůlkového písma 
 psaní hůlkového písma 

 alternativní nácvik psaní 
5.  

psát písmena a slabiky podle 

diktátu 

 psaní písmen, slabik, 

jednoduchých slov 

 psaní podle nápovědy 

5.  

opsat číslice   psaní číslic 11 - 20 5.  

psát písmena, která umí číst 

 rozvíjení grafomotoriky a 

pohybové koordinace  

 rozvíjení jemné motoriky   

 uvolňovací cvičení 

 psaní písmen (f, g, ch, ř) 

6.  

opisovat a přepisovat slabiky a 

jednoduchá slova 

 opis a přepis slabik, slov a 

jednoduchých větných spojení 

 orientace na řádku a na stránce  

6.  
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Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Psaní 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

ovládat psaní hůlkového písma 
 psaní hůlkového písma 

 alternativní nácvik psaní 
6.  

psát písmena a slabiky podle 

diktátu 

 psaní písmen, slabik, 

jednoduchých slov  

 psaní podle nápovědy 

6.  

opsat číslice  psaní číslic 20 - 100 6.  

 

Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Psaní 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

dbát na čitelný písemný projev 
 psaní psacích písmen 

 úprava psaného textu 
7.  

psát slabiky a jednoduchá slova i 

podle diktátu 
 diktát slov a krátkých vět 7.  

opsat slova a jednoduché věty 

 opis a přepis slov 

 převedení tištěných písmen do 

psané podoby 

7.  

napsat nebo opsat jednoduché 

sdělení podle předlohy 

 přepisování slov, vět a 

jednoduchých textů 

 psaní na PC 

7.  

přepsat krátký jednoduchý text 
 přepisování jednoduchých 

textů 
7.  

podepsat se psacím písmem 
 psaní vlastního jména a 

příjmení 
7.  

napsat nebo opsat běžné písemnosti 

– adresu, přání, dopis podle vzoru 

 psaní adresy a krátké 

korespondence 

 psaní pomocí PC 

7.  

psaní číslic i podle nápovědy  psaní číslic do 100 7.  

dbát na čitelný písemný projev 
 psaní psacích písmen 

 úprava psaného textu 
8.  

psát slabiky a jednoduchá slova i 

podle diktátu 
 diktát slov a krátkých vět 8.  

opsat slova a jednoduché věty 

 opis a přepis slov 

 převedení tištěných písmen do 

psané podoby 

8  

napsat nebo opsat jednoduché 

sdělení podle předlohy 

 přepisování slov, vět a 

jednoduchých textů 

 psaní na PC 

 

8. 
MV – Vnímání 

mediálního sdělení 

přepsat krátký jednoduchý text 
 přepisování jednoduchých 

textů 
8.  

podepsat se psacím písmem 
 psaní vlastního jména a 

příjmení 
8.  

napsat nebo opsat běžné písemnosti 

– adresu, přání, dopis podle vzoru 

 psaní adresy a krátké 

korespondence 

 psaní pomocí PC 

8.  

psaní číslic i podle nápovědy  psaní číslic 8.  
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Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Psaní 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

dbát na čitelný písemný projev 
 psaní psacích písmen 

 úprava psaného textu 
9. – 10.  

psát slabiky a jednoduchá slova i 

podle diktátu 
 diktát slov a krátkých vět 9. – 10.  

opsat slova a jednoduché věty 

 opis a přepis slov 

 převedení tištěných písmen do 

psané podoby   

9. – 10.  

napsat nebo opsat jednoduché 

sdělení podle předlohy 

 přepisování slov, vět a 

jednoduchých textů 

 psaní na PC 

9. – 10.  

přepsat krátký jednoduchý text 
 přepisování jednoduchých 

textů 
9. - 10.  

podepsat se psacím písmem 
 psaní vlastního jména a 

příjmení 
9. - 10.  

napsat nebo opsat běžné písemnosti 

– adresu, přání, dopis podle vzoru 

 psaní adresy a krátké 

korespondence 

 psaní pomocí PC 

9. - 10.  

psaní číslic i podle nápovědy  psaní číslic 9. -10. 
 

 

5.1.3 Řečová výchova 
 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Řečová výchova je součástí vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. 

Je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností v plné šíři za účelem dorozumívání. 

Hlavním obsahem je rozvíjení řečových schopností v oblasti receptivní, centrální a expresivní. 

 

Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 

- se snažil o správnou a zřetelnou výslovnost, 

- dbal na kulturu mluveného projevu, 

- komunikoval vhodně v běžných situacích a zvládal základní pravidla komunikace, 

- popsal jednoduchý děj, jevy a osoby na obrázcích, 

- dokázal vyprávět vlastní zážitky a popsal své pocity, 

- jednoduše převyprávěl vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo 

filmové představení. 

 

Žák v 1. a 2. ročníku bude hodnocen dle splnění části daných výstupů 1. období. Kritériem 

bude jeho samostatnost a přístup k práci. 

Ve 3. ročníku jsou pro hodnocení směrodatné očekávané výstupy 1. období. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

1. – 6. ročník … 2 hodiny týdně 

7. – 10. ročník … 1 hodina týdně 

 

Výuka probíhá ve třídě, podle možností v počítačové učebně a v terénu. 
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Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- Psychohygiena 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

Mediální výchova 

- Vnímání mediálních sdělení 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 snaží se o správnou a zřetelnou výslovnost 

 dokáže popsat děj, jevy… 

 

Kompetence k řešení problému: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 překonává problémy v mluveném projevu 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 komunikuje vhodně v běžných situacích a zvládá základní pravidla 

komunikace 

 dokáže vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 zapojuje se do společenských aktivit 

 dodržuje společenská pravidla 

 

Kompetence pracovní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 dodržuje hygienické návyky (hlasové) 

 

Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Řečová výchova 

Období: 

1. – 3. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

reprodukovat jednoduché 

říkanky a básničky 

 Příprava na řečovou výchovu 

 Zjištění úrovně řeči 

 Aktivní i pasivní slovní zásoba 

 Zjištění řečových vad (spolupráce 

s klinickým logopedem, SPC) 

 dechová cvičení 

 hlasová cvičení 

 artikulační cvičení 

 cvičení správné výslovnosti hlásek 

 rytmizace 

 intonační cvičení 

 edukace a reedukace řeči 

  rozvoj fonematického sluchu 

 přednes říkanek a básní 

 reprodukce a dramatizace říkanky, 

básničky 

1. – 3.  
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Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Řečová výchova 

Období: 

1. – 3. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

odpovídat na otázky slovem, 

větou 

 rozvoj komunikace v sociálních 

situacích (pozdrav, poděkování 

atd.) 

 alternativní a augmentativní 

způsoby komunikace (u dětí, kde 

vázne verbální komunikace) 

1. – 3.  

dokázat se koncentrovat na 

poslech pohádek a krátkých 

příběhů 
 poslech předčítaného textu 1. – 3. 

OSV – 

Psychohygiena 

reprodukovat krátký text podle 

obrázků 

 reprodukce a dramatizace 

pohádek, jednoduchých příběhů 

 vyprávění 

1. – 3.  

 

 

Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Řečová výchova 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

reprodukovat krátké texty podle 

jednoduché osnovy 

 dechová cvičení 

  hlasová cvičení 

 artikulační cvičení 

 cvičení správné výslovnosti hlásek 

  rytmizace 

 intonační cvičení 

 edukace a reedukace řeči 

  rozvoj fonematického sluchu 

 reprodukce a dramatizace říkanek 

a básní 

 reprodukce a dramatizace 

jednoduchých příběhů a pohádek 

 vyprávění 

4. – 6.  

vyprávět zhlédnutý filmový nebo 

divadelní příběh podle 

návodných obrázků 

 vyprávění filmových příběhů a 

pohádek 
4. – 6.  

popsat osoby, předměty podle 

reálu nebo vyobrazení za pomocí 

doprovodných otázek 
 popis osob, předmětů … 4. – 6.  

domluvit se v běžných situacích 

 rozvoj komunikace v běžných 

sociálních situacích  

 alternativní a augmentativní 

komunikace u žáků, kteří mají 

potíže s verbální komunikací 

4. – 6. 
OSV – Mezilidské 

vztahy (5. roč.) 

zvládat slovní formy 

společenského styku – pozdrav, 

prosba, poděkování 

 hry na rozvoj slovních forem 

společenského styku 

 hraní rolí 

4. – 6.  

dramatizovat jednoduchý krátký 

příběh z oblasti, která je žákům 

blízká 

 poslech a dramatizace 

jednoduchých krátkých příběhů ze 

života žáků 

4. – 6. 

MV – Vnímání 

mediálního sdělení  

(4. roč.) 

reprodukovat jednoduché 

říkanky a básně 
 přednes říkanek a básní 4. – 6.  
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Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Řečová výchova 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

dosáhnout srozumitelného 

mluveného projevu, širší slovní 

zásoby, snažit se o zřetelnou 

výslovnost 

 dechová cvičení 

 artikulační cvičení 

 sluchová cvičení 

 psychomotorická cvičení 

 intonační cvičení 

 rozvoj slovní zásoby 

 cvičení fonematického sluchu 

 výslovnost hlásek 

 edukace a reedukace řeči 

  nácvik alternativních způsobů 

komunikace 

7. – 8.  

používat věty se správnými 

gramatickými strukturami  

 základní komunikační pravidla 

 konverzační cvičení 

 tvorba otázek a odpovědí 

7. – 8.  

dbát na kulturu mluveného 

projevu 
 konverzační cvičení 7. – 8.  

popsat děje, jevy a osoby na 

obrázcích 

 popis děje, jevů, osob 

 rozvoj slovní zásoby 
7. – 8.  

převyprávět vyslechnutý, 

přiměřeně náročný příběh, 

divadelní nebo filmové 

představení 

 vyprávění jednoduchých pohádek 

a příběhů 
7. – 8.  

dramatizovat jednoduchý příběh 

nebo pohádku 

 dramatizace příběhů a pohádek 

 mimojazykové prostředky řeči – 

mimika, gesta 

7. – 8.  

dosáhnout srozumitelného 

mluveného projevu, širší slovní 

zásoby, snažit se o zřetelnou 

výslovnost 

 dechová cvičení 

 artikulační cvičení 

 sluchová cvičení 

 psychomotorická cvičení 

 intonační cvičení 

 rozvoj slovní zásoby 

 cvičení fonematického sluchu 

 výslovnost hlásek 

 edukace a reedukace řeči 

 nácvik alternativních způsobů 

komunikace 

9. – 10.  

používat věty se správnými 

gramatickými strukturami 

 základní komunikační pravidla 

 konverzační cvičení 

 tvorba otázek a odpovědí 

9. – 10. OSV - Komunikace 

dbát na kulturu mluveného 

projevu 
 konverzační cvičení 9. – 10.  

komunikovat vhodně v běžných 

situacích a zvládat základní 

pravidla komunikace 

 konverzační cvičení 

 hraní rolí 
9. – 10.  

popsat děje, jevy a osoby na 

obrázcích 

 popis děje, jevů, osob 

 rozvoj slovní zásoby 

 tvorba otázek a odpovědí 

9. – 10.  

vyprávět vlastní zážitky a popsat 

své pocity 
 verbální vyjádření vlastních 

zážitků a popis pocitů  
9. – 10.  

převyprávět vyslechnutý, 

přiměřeně náročný příběh, 

divadelní nebo filmové 

představení 

 vyprávění jednoduchých pohádek 

a příběhů bez pomoci obrázků 
9. – 10.  
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Oblast: 

Jazyková komunikace 

Předmět: 

Řečová výchova 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

dramatizovat jednoduchý příběh 

nebo pohádku 

 dramatizace příběhů a pohádek 

 mimojazykové prostředky řeči – 

mimika, gesta 

9. - 10.  

 

5.2 Matematika a její aplikace 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech a na poskytování takových 

matematických vědomostí a dovedností, které pomohou řešit základní problémy a úkoly, 

s nimiž se budou žáci setkávat v praktickém životě. 

Matematika 

 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na tematické okruhy: 

- řazení a třídění předmětů 

- čísla a početní operace 

- závislosti, vztahy a práce s daty 

- základy geometrie 

Je zaměřen na rozvíjení paměti, logického myšlení a prostorové představivosti. Obsahem 

vyučovacího předmětu je seznámení se se základními matematickými pojmy, symboly, 

postupy a způsoby jejich užití. Na zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích 

dovedností. 

 

Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 

- chápal pojem přirozených čísel (reálná), 

- orientoval se na číselné ose v oboru 1000, 

- dokázal sčítat a odčítat, 

- řešil praktické úlohy (jednoduché slovní úlohy), 

- dokázal pracovat s kalkulátorem, 

- využíval jednotek času, délky, hmotnosti a objemu v praktickém životě. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

v 1. – 2. roč. … 2 hodiny týdně 

ve 3. – 4. roč. … 3 hodiny týdně (časová dotace posílena jednou disponibilní hodinou) 

v 5. – 6. roč. … 2 hodiny týdně 

v 7. – 10. roč. … 3 hodiny týdně 

 

Organizace výuky probíhá ve třídách i v počítačové učebně. 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Spolupráce a soutěživost 
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- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- ovládá základy počítání a využívá je ke svému vzdělávání 

- používá učebnice a učební materiály, pomůcky (předložené učitelem a 

samostatným výběrem) 

- projevuje zájem o nové poznatky (vyhledává informace jemu dostupných, 

vhodných zdrojů) 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktickém životě (samostatný nákup, počítání 

peněz…) 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- rozezná problémové situace, řeší je samostatně nebo s pomocí 

- nezdar je podnětem dalšího řešení 

- v případě nezdaru nebo neschopnosti najít řešení požádá o pomoc 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- při řešení úkolu komunikuje s lidmi 

- chápe smysl matematického úkolu a přiměřeně na něj reaguje  

- srozumitelně se vyjadřuje (používá matematické pojmy…) 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dokáže spolupracovat ve skupině s vrstevníky a dospělými v běžných životních 

situacích 

 

Kompetence pracovní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- vykonává činnost podle předem stanoveného pracovního postupu 

- dokáže ukončit konkrétní úkol 

- spolupracuje v kolektivu 

 

Oblast: 

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období: 

1. – 3.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

orientovat se v pojmech všechno – 

nic, hodně – málo, malý – velký, 

dlouhý – krátký, stejně – více – 

méně, široký - úzký 

Řazení a třídění předmětů 

 porovnávání prvků 

 tvoření skupin prvků 

 třídění podle různých kritérií 

1.  

orientovat se v prostoru – nad, pod, 

před, za, vedle, na začátku, na 

konci, nahoře, dole 

 manipulace s předměty 

  orientace na ploše i v prostoru 
1.  

řadit předměty zleva doprava 

 manipulace s předměty 

 řazení předmětů podle dané 

vlastnosti 

1.  

třídit předměty podle velikosti, 

barev, tvaru, obsahu 

 manipulace s předměty 

 tvoření skupin prvků 

 třídění podle různých kritérií 

1.  
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Oblast: 

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období: 

1. – 3.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

číst, psát a používat číslice v oboru 

do 5, numerace do 10 

Číslo a početní operace 

 obor přirozených čísel 1 – 2 
1.  

orientovat se v číselné řadě 1 až 10  číselná řada 1- 2 1.  

sčítat a odčítat s užitím názoru 

v oboru do 5 

 porovnávání čísel  

 přiřazování čísel k prvkům a 

naopak 

1.  

znát matematické pojmy (+, -, =) a 

umět je zapsat 
 sčítání a odčítání 1 – 2 1.  

psát číslice 1 – 5 i podle diktátu  zápis čísel 1, 2 1.  

používat výrazy pod, nad, před, za, 

nahoře, dole, vpředu, vzadu 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 úlohy na orientaci v prostoru a 

čase - včera, dnes, zítra 

1.  

orientovat se v pojmech všechno – 

nic, hodně – málo, malý – velký, 

dlouhý – krátký, stejně – více – 

méně, široký – úzký 

Řazení a třídění předmětů 

 porovnávání prvků 

  tvoření skupin prvků) 

 třídění podle různých kritérií 

2.  

orientovat se v prostoru – nad, pod, 

před, za, vedle, na začátku, na 

konci, nahoře, dole 

 manipulace s předměty 

 orientace na ploše i v prostoru 
2.  

řadit předměty zleva doprava 

 manipulace s předměty 

 řazení předmětů podle dané 

vlastnosti 

2.  

třídit předměty podle velikosti, 

barev, tvaru, obsahu 

 manipulace s předměty 

 tvoření skupin prvků 

 třídění podle různých kritérií 

2.  

číst, psát a používat číslice v oboru 

do 5, numerace do 10 

Číslo a početní operace 

 obor přirozených čísel 1 – 4 
2.  

orientovat se v číselné řadě 1 až 10  číselná řada 1- 4 2.  

sčítat a odčítat s užitím názoru 

v oboru do 5 

 porovnávání čísel  

 přiřazování čísel k prvkům a 

naopak 

2.  

znát matematické pojmy (+, -, =) a 

umět je zapsat 
 sčítání a odčítání 1 - 4 2.  

umět rozklad čísel v oboru do 5  rozklad čísel 1 - 4 2.  

psát číslice 1 – 5 i podle diktátu 
 zápis čísel 1 – 4 

 diktát čísel 
2.  

používat výrazy pod, nad, před, za, 

nahoře, dole, vpředu, vzadu 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 úlohy na orientaci v prostoru a 

čase, včera, dnes, zítra 

2.  

poznat a pojmenovat základní 

geometrické tvary (čtverec, kruh, 

obdélník, trojúhelník) 

Základy geometrie 

 základní geometrické tvary 
2.  

orientovat se v pojmech všechno – 

nic, hodně – málo, malý – velký, 

dlouhý – krátký, stejně – více – 

méně, široký – úzký 

Řazení a třídění předmětů 

 porovnávání prvků 

 tvoření skupin prvků 

 třídění podle různých kritérií 

3.  
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Oblast: 

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období: 

1. – 3.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

orientovat se v prostoru – nad, pod, 

před, za, vedle, na začátku, na 

konci, nahoře, dole 

 manipulace s předměty 

 orientace na ploše i v prostoru 
3.  

řadit předměty zleva doprava 

 manipulace s předměty 

 řazení předmětů podle dané 

vlastnosti 

3.  

třídit předměty podle velikosti, 

barev, tvaru, obsahu 

 manipulace s předměty 

 tvoření skupin prvků 

 třídění podle různých kritérií 

3.  

číst, psát a používat číslice v oboru 

do 5, numerace do 10 

Číslo a početní operace 

 obor přirozených čísel 1 – 5 
3. 

OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

orientovat se v číselné řadě 1 až 10  číselná řada 1- 10 3.  

sčítat a odčítat s užitím názoru 

v oboru do 5 

 porovnávání čísel  

 přiřazování čísel k prvkům a 

naopak 

3.  

znát matematické pojmy (+, -, =) a 

umět je zapsat 
 sčítání a odčítání 1 - 5 3.  

umět rozklad čísel v oboru do 5  rozklad čísel 1 - 5 3.  

psát číslice 1 – 5 i podle diktátu 
 zápis čísel 1 – 5 

 diktát čísel 
3.  

používat výrazy pod, nad, před, za, 

nahoře, dole, vpředu, vzadu 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 úlohy na orientaci v prostoru a 

čase včera, dnes, zítra 

3.  

modelovat jednoduché situace 

podle pokynů a s využitím 

pomůcek 

 praktická manipulace s 

předměty 
3.  

doplňovat jednoduché tabulky, 

schémata a posloupnosti čísel 

v oboru do 10 
 jednoduché tabulky 3.  

uplatňovat matematické znalosti 

při manipulaci s drobnými 

mincemi 

 manipulace s mincemi 1, 2, 5, 

10 
3.  

poznat a pojmenovat základní 

geometrické tvary (čtverec, kruh, 

obdélník, trojúhelník) 

Základy geometrie 

 základní geometrické tvary 
3.  

rozlišit základní geometrické tvary 

na různých předmětech 
 základní geometrické tvary v 

prostoru 
3.  

porovnat délky různých předmětů, 

rozlišit kratší - delší 
 porovnávání délky předmětů 3.  
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Oblast: 

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

orientovat se v pojmech větší – 

menší, kratší – delší, širší - užší 

Řazení a třídění předmětů 

 porovnávání prvků 

 tvoření skupin prvků 

 třídění podle různých kritérií 

4.  

rozlišovat vlevo – vpravo, 

uprostřed 

 manipulace s předměty 

 orientace na ploše i v prostoru 
4.  

orientovat se na ploše 
 manipulace s předměty 

 orientace na ploše  
4.  

porovnávat množství a tvořit 

skupiny o daném počtu prvků 

 určování počtu 

 porovnávání čísel 

 kvantitativní vztahy 

 používání bankovek 

4. 

OSV – Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

třídit předměty podle pořadí ve 

skupinách 

 manipulace s předměty 

 řazení předmětů podle dané 

vlastnosti 

4.  

přiřazovat předměty podle číselné 

řady 
 číselná řada 1 - 10 4.  

číst, psát a porovnávat čísla 

v oboru do 20 i na číselné ose, 

numerace do 100 

Číslo a početní operace 

 číselná osa do 10 

 přiřazování čísel k prvkům a 

naopak 

4.  

umět rozklad čísel do 20 bez 

přechodu přes desítku 
 zápis a rozklad čísla v desítkové 

soustavě 0 - 10 
4.  

sčítat a odčítat s názorem do 20 

s přechodem přes desítku 
 sčítání a odčítání do 10 bez 

přechodu přes desítku 
4.  

psát čísla do 100  zápis a diktát čísel do 10 4.  

zapsat jednoduché příklady 

v oboru do 20 podle diktátu 
 diktát jednoduchých příkladů do 

10 
4.  

řešit jednoduché slovní úlohy na 

sčítání a odčítání v oboru do 20 
 jednoduché slovní úlohy 

z praktického života 
4.  

používat výrazy vpravo -vlevo 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

 úlohy na orientaci v prostoru 
4.  

rozlišovat pojmy rok, měsíc, den 
 úlohy na orientaci v čase včera, 

dnes, zítra, den 
4.  

znát základní jednotky délky  

a hmotnosti – metr, kilogram 
 jednotky délky a hmotnosti 

měření, vážení 
4.  

doplňovat jednoduché tabulky 

posloupnosti čísel do 20 
 jednoduché tabulky 4.  

uplatňovat matematické znalosti 

při manipulaci s penězi 
 manipulace s penězi 1, 2, 5, 10 4.  

kreslit křivé a přímé čáry 
Základy geometrie 

 křivé a přímé čáry 
4.  

používat pravítko při rýsování 

přímek 
 používání pravítka při rýsování 

přímých čar 
4.  

změřit délku předmětu 
 měření pomocí různých 

délkových měřidel 
4.  

orientovat se v pojmech větší – 

menší, kratší – delší, širší - užší 

Řazení a třídění předmětů 

 porovnávání prvků 

 tvoření skupin prvků 

5.  
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Oblast: 

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

 třídění podle různých kritérií 

rozlišovat vlevo – vpravo, 

uprostřed 

 manipulace s předměty 

 orientace na ploše i v prostoru 
5.  

orientovat se na ploše 
 manipulace s předměty 

 orientace na ploše 
5.  

porovnávat množství a tvořit 

skupiny o daném počtu prvků 

 určování počtu 

 porovnávání čísel 

 kvantitativní vztahy 

 používání bankovek 

5.  

třídit předměty podle pořadí  

ve skupinách 

 manipulace s předměty 

 řazení předmětů podle dané 

vlastnosti 

5.  

přiřazovat předměty podle číselné 

řady 
 číselná řada 1 - 20 5.  

číst, psát a porovnávat čísla 

v oboru do 20 i na číselné ose, 

numerace do 100 

Číslo a početní operace 

 číselná osa do 20 

 přiřazování čísel k prvkům a 

naopak 

5.  

umět rozklad čísel do 20 bez 

přechodu přes desítku 
 zápis a rozklad čísla v desítkové 

soustavě 0 - 15 
5.  

sčítat a odčítat s názorem do 20 

s přechodem přes desítku 

 početní operace s nulou 

 sčítání a odčítání do 15 bez 

přechodu přes desítku 

5. 

OSV – Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

psát čísla do 100 

 zápis a diktát čísel do 20 

 seznámení s číselnou řadou do 

100 

5.  

zapsat jednoduché příklady 

v oboru do 20 podle diktátu 
 diktát jednoduchých příkladů do 

15 
5.  

řešit jednoduché slovní úlohy na 

sčítání a odčítání v oboru do 20 
 jednoduché slovní úlohy 

z praktického života 
5.  

umět použít kalkulátor  seznámení se s kalkulátorem 5.  

používat výrazy vpravo -vlevo 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

 úlohy na orientaci v prostoru 

 

5. 
 

rozlišovat pojmy rok, měsíc, den 
 úlohy na orientaci v čase včera, 

dnes, zítra, den 
5.  

určit čas s přesností na celé hodiny 

 práce s hodinami 

 jednotky času 

 úlohy na orientaci v čase 

5.  

znát základní jednotky délky  

a hmotnosti – metr, kilogram 
 jednotky délky a hmotnosti 

měření, vážení 
5.  

doplňovat jednoduché tabulky 

posloupnosti čísel do 20 
 jednoduché tabulky 5.  

uplatňovat matematické znalosti 

při manipulaci s penězi 
 manipulace s penězi 1, 2, 5, 10, 

20 
5.  

kreslit křivé a přímé čáry 
Základy geometrie 

 křivé a přímé čáry 
5.  

poznat rozdíl mezi čárou a 

přímkou 

 přímka 

 porovnávání čar a přímek 
5.  
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Oblast: 

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

používat pravítko při rýsování 

přímek 
 používání pravítka při rýsování 

přímých čar 
5.  

změřit délku předmětu 

 měření pomocí různých 

délkových měřidel 

 porovnávání délky předmětů 

5.  

orientovat se v pojmech větší – 

menší, kratší – delší, širší - užší 

 Řazení a třídění předmětů 
porovnávání prvků 

 tvoření skupin prvků 

 třídění podle různých kritérií 

6.  

rozlišovat vlevo – vpravo, 

uprostřed 

 manipulace s předměty 

 orientace na ploše i v prostoru 
6.  

orientovat se na ploše  orientace na ploše 6.  

porovnávat množství a tvořit 

skupiny o daném počtu prvků 

 určování počtu 

 porovnávání čísel 

 kvantitativní vztahy 

 používání bankovek 

6.  

třídit předměty podle pořadí  

ve skupině 

 manipulace s předměty 

 řazení předmětů podle dané 

vlastnosti 

6.  

přiřazovat předměty podle číselné 

řady 
 číselná řada 1 - 100 6.  

číst, psát a porovnávat čísla 

v oboru do 20 i na číselné ose, 

numerace  

do 100 

Číslo a početní operace 

 číselná osa do 100 

 přiřazování čísel k prvkům a 

naopak 

6.  

umět rozklad čísel do 20 bez 

přechodu přes desítku 
 zápis a rozklad čísla v desítkové 

soustavě 0 - 20 
6.  

sčítat a odčítat s názorem do 20 

s přechodem přes desítku 

 početní operace s nulou 

 sčítání a odčítání do 20 

s přechodem přes desítku 

6.  

psát čísla do 100  zápis a diktát čísel do 100 6.  

zvládat snadné příklady v oboru do 

100 bez přechodu přes desítku 
 sčítání a odčítání do 100 bez 

přechodu přes desítku 
6.  

zapsat jednoduché příklady 

v oboru do 20 podle diktátu 
 diktát jednoduchých příkladů do 

20 
6.  

řešit jednoduché slovní úlohy na 

sčítání a odčítání v oboru do 20 
 jednoduché slovní úlohy 

z praktického života 
6.  

umět použít kalkulátor  seznámení se s kalkulátorem 6.  

používat výrazy vpravo -vlevo 
Závislosti, vztahy a práce s daty  

 úlohy na orientaci v prostoru 
6.  

rozlišovat pojmy rok, měsíc, den  úlohy na orientaci v čase 6.  

určit čas s přesností na celé hodiny 

 práce s hodinami 

 jednotky času 

  úlohy na orientaci v čase 

6.  

znát základní jednotky délky a 

hmotnosti – metr, kilogram 
 jednotky délky a hmotnosti 

měření, vážení 
6.  

doplňovat jednoduché tabulky 

posloupnosti čísel do 20 
 jednoduché tabulky 6.  
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Oblast: 

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

uplatňovat matematické znalosti 

při manipulaci s penězi 
 manipulace s penězi 1, 2, 5, 10, 

20, 50, 100 
6.  

kreslit křivé a přímé čáry 
Základy geometrie 

 křivé a přímé čáry 
6.  

poznat rozdíl mezi čárou a 

přímkou 

 přímka 

 porovnávání čar a přímek 
6.  

používat pravítko při rýsování 

přímek 
 používání pravítka při rýsování 

přímých čar 
6.  

změřit délku předmětu 

 měření pomocí různých 

délkových měřidel 

 porovnávání délky předmětů 

6.  

 

Oblast: 

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

psát, číst a používat čísla v oboru 

do 100, numerace do 1000 po 100 

Číslo a početní operace 

 celá čísla – obor přirozených 

čísel do 100, číselná řada do 100 

 porovnávání čísel do 100 

 manipulace s bankovkami 

7.  

orientovat se na číselné ose  číselná osa do 100 7.  

sčítat a odčítat písemně dvojciferná 

čísla do 100 bez přechodu přes 

desítku s použitím názoru 

 písemné sčítání a odčítání 

v oboru do 100 
7.  

používat násobkové řady 2, 5, 10 

s pomocí tabulky 
 násobení čísel 2, 5, 10 7.  

umět řešit praktické početní 

příklady a jednoduché slovní úlohy 
 jednoduché slovní úlohy 7.  

pracovat s kalkulátorem  práce s kalkulátorem 7.  

znát a užívat základní jednotky 

délky, hmotnosti, času, objemu 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 jednotky délky, času, hmotnosti, 

objemu 

 praktické příklady na využití 

7.  

zvládat početní úkony s penězi 
 manipulace s penězi 1, 2, 5, 10, 

20, 50, 100 
7.  

orientovat se v čase, určit čas 

s přesností na půlhodiny 
 manipulace s hodinami 7.  

doplňovat údaje v jednoduché 

tabulce 
 tabulky 7.  

umět zacházet se základními 

rýsovacími pomůckami a 

potřebami 

Základy geometrie 

 používání pravítka. tužky 
7.  

používat základní geometrické 

pojmy 
 základní geometrické pojmy 7.  

znázornit a pojmenovat základní 

rovinné útvary 
 rovinné útvary kruh, trojúhelník, 

čtverec, obdélník 
7.  
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Oblast: 

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

rozeznat přímku a úsečku, umět je 

narýsovat a označit 
 přímka, polopřímka, úsečka 7.  

měřit a porovnávat délky úsečky  měření a porovnávání úseček 7.  

poznat a pojmenovat základní 

geometrická tělesa 
 prostorové útvary: krychle, 

koule, válec 
7.  

psát, číst a používat čísla v oboru 

do 100, numerace do 1000 po 100 

Číslo a početní operace 

 celá čísla – obor přirozených 

čísel do 1000, číselná řada do 

1000 

 porovnávání čísel do 1000 

 manipulace s bankovkami 

8.  

orientovat se na číselné ose  číselná osa do 1000 8.  

sčítat a odčítat písemně dvojciferná 

čísla do 100 bez přechodu přes 

desítku s použitím názoru 

 písemné sčítání a odčítání 

v oboru do 100 
8.  

používat násobkové řady 2, 5, 10 

s pomocí tabulky 
 násobení čísel 2, 5, 10 8.  

umět řešit praktické početní 

příklady a jednoduché slovní úlohy 
 jednoduché slovní úlohy 8.  

pracovat s kalkulátorem  práce s kalkulátorem 8.  

znát a užívat základní jednotky 

délky, hmotnosti, času, objemu 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 jednotky délky, času, hmotnosti, 

objemu 

 praktické příklady na využití 

8.  

zvládat početní úkony s penězi 
 manipulace s penězi 1, 2, 5, 10, 

20, 50, 100 
8.  

orientovat se v čase, určit čas 

s přesností na půlhodiny 
 manipulace s hodinami 8.  

doplňovat údaje v jednoduché 

tabulce 
 tabulky 8.  

umět zacházet se základními 

rýsovacími pomůckami a 

potřebami 

Základy geometrie 

 používání pravítka, tužky 
8. 

 

používat základní geometrické 

pojmy 
 základní geometrické pojmy 8. 

 

znázornit a pojmenovat základní 

rovinné útvary 
 rovinné útvary kruh, trojúhelník, 

čtverec, obdélník 
8. 

 

rozeznat přímku a úsečku, umět je 

narýsovat a označit 
 přímka, polopřímka, úsečka 8. 

 

měřit a porovnávat délky úsečky měření a porovnávání úseček 8.  

poznat a pojmenovat základní 

geometrická tělesa 
 prostorové útvary: krychle, 

koule, válec 
8.  

psát, číst a používat čísla v oboru 

do 100, numerace do 1000 po 100 

Číslo a početní operace 

 celá čísla – obor přirozených 

čísel do 1000, číselná řada do 

1000 

 porovnávání čísel do 1000 

 manipulace s bankovkami 

9 – 10.  

orientovat se na číselné ose  číselná osa do 1000 9 – 10.  
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Oblast: 

Matematika a její aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 
sčítat a odčítat písemně dvojciferná 

čísla do 100 bez přechodu přes 

desítku s použitím názoru 

 písemné sčítání a odčítání 

v oboru do 100 
9 – 10. 

OSV – Spolupráce a 

soutěživost 

používat násobkové řady 2, 5, 10 

s pomocí tabulky 
 násobení čísel 2, 5, 10 9 – 10.  

umět řešit praktické početní 

příklady a jednoduché slovní úlohy 
 jednoduché slovní úlohy 9 – 10.  

pracovat s kalkulátorem  práce s kalkulátorem 9 – 10.  

znát a užívat základní jednotky 

délky, hmotnosti, času, objemu 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 jednotky délky, času, hmotnosti, 

objemu 

 praktické příklady na využití 

9 – 10.  

zvládat početní úkony s penězi 
 manipulace s penězi 1, 2, 5, 10, 

20, 50, 100 
9 – 10.  

orientovat se v čase, určit čas 

s přesností na půlhodiny 

 manipulace s hodinami 

 seznámení s digitálním zápisem 

času 

9 – 10.  

doplňovat údaje v jednoduché 

tabulce 
 tabulky 9 – 10.  

umět zacházet se základními 

rýsovacími pomůckami a 

potřebami 

Základy geometrie 

 používání pravítka, tužky 
9 – 10. 

 

používat základní geometrické 

pojmy 
 základní geometrické pojmy 9 – 10.  

znázornit a pojmenovat základní 

rovinné útvary 
 rovinné útvary kruh, trojúhelník, 

čtverec, obdélník 
9 – 10.  

rozeznat přímku a úsečku, umět je 

narýsovat a označit 
 přímka, polopřímka, úsečka 9 – 10.  

měřit a porovnávat délky úsečky  měření a porovnávání úseček 9 – 10.  

poznat a pojmenovat základní 

geometrická tělesa 
 prostorové útvary: krychle, 

koule, válec 
9 – 10.  

 

5.3 Informační a komunikační technologie 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje základy práce s osobním 

počítačem a jeho základním programovým vybavením. Je zaměřen na poznávání možností 

výpočetní techniky a získávání informační gramotnosti. 

 

Informatika 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vyučovací předmět Informatika zahrnuje základy práce s osobním počítačem a jeho 

základním programovým vybavením. Je zaměřen na poznávání možností výpočetní techniky a 

získávání informační gramotnosti. 

 
Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 

- zvládl základní obsluhu počítače – zapnutí, vypnutí, práci s myší, 

- ovládal psaní v textovém editoru, 
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- uměl vyhledávat informace na internetu, 

- dodržoval pravidla bezpečné práce s výpočetní technikou, 

- zvládal základní obsluhu mobilního telefonu. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

5. – 6. ročník … 1 hodina týdně 

7. – 10. ročník … 1 hodina týdně 

 

Výuka probíhá z velké části v počítačové učebně (výukové programy, internet), podle 

podmínek i ve třídě s nainstalovaným počítačem (výukové programy). 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Mezilidské vztahy 

 

Mediální výchova 

- Vnímání mediálních sdělení 

- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

- Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj  klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá základy práce s PC 

- používá jednotnou terminologii 

- dle potřeby využívá PC v praktickém životě 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- řeší jednoduché problémy při práci na PC 

- při řešení složitějších úkonů na PC umí požádat o pomoc 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dokáže komunikovat prostřednictvím informační technologie (internet, mobil. tel…) 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- rozpozná nevhodné internetové stránky 

 

Kompetence pracovní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje zásady ochrany zdraví při práci na PC 

- dokáže plnit zadané jednoduché úkoly 

- uloženou práci dokončí  
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Oblast: 

Informační a komunikační 

technologie 

Předmět: 

Informatika 

Období: 

4. – 6.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

zvládat základní obsluhu počítače 

– zapnutí, vypnutí, práci s myší 

monitor, klávesnice, myš 

 základy obsluhy počítače 
5.  

pracovat s vybranými a 

přiměřenými výukovými a 

zábavnými programy podle 

pokynu 

 software počítače (textový 

editor, 

 herní a zábavné výukové 

programy)  

 výběr programů 

5. 

OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

zvládat psaní známých písmen na 

klávesnici 

 textový editor 

 psaní na počítači (písmena, 

číslice, volba velikosti) 

5.  

dodržovat pravidla bezpečné a 

zdravotně nezávadné práce 

s výpočetní technikou 

 zásady bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 

spojených s využíváním 

výpočetní techniky 

5.  

zvládat základní obsluhu počítače 

– zapnutí, vypnutí, práci s myší 

 monitor, klávesnice, myš 

 základy obsluhy počítače 

 obsluha tiskárny 

6.  

pracovat s vybranými a 

přiměřenými výukovými a 

zábavnými programy podle 

pokynu 

 software počítače (textový 

editor, 

 herní a zábavné výukové 

programy)  

 výběr programů 

6. 

OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

zvládat psaní známých písmen na 

klávesnici 

 textový editor 

 psaní na počítači (krátký text, 

číslice, volba velikosti a 

úpravy písma) 

6.  

dodržovat pravidla bezpečné a 

zdravotně nezávadné práce 

s výpočetní technikou 

 zásady bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 

spojených s využíváním 

výpočetní techniky 

6.  

 

Oblast: 

Informační a komunikační 

technologie 

Předmět: 

Informatika 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

zvládat psaní jednoduchých slov, 

krátkých vět, popřípadě pracovat 

se základními symboly alternativní 

komunikace 

 základní funkce textového a 

grafického editoru 

 přídavná zařízení počítače, 

jejich účel, použití a obsluha 

tiskárny 

 symboly alternativní 

komunikace na počítači 

7. – 8. 

MV – Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti (8. roč) 

zvládat práci s vybranými 

jednoduchými výukovými a 

herními programy 
 výukové a herní programy 7. – 8.  

dodržovat pravidla zacházení 

s výpočetní technikou 

 zásady bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 

spojených s využíváním 

výpočetní techniky 

7. – 8.  
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Oblast: 

Informační a komunikační 

technologie 

Předmět: 

Informatika 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

zvládat základní funkce mobilního 

telefonu – přijetí hovoru, případně 

zprávy SMS 

 základní způsoby elektronické 

komunikace – mobilní telefon 
7. – 8. 

MV – Vnímání 

mediálního sdělení 

(7. roč) 

zvládat psaní jednoduchých slov, 

krátkých vět, popřípadě pracovat 

se základními symboly alternativní 

komunikace 

 základní funkce textového a 

grafického editoru 

 přídavná zařízení počítače, 

jejich účel, použití a obsluha 

tiskárny 

 symboly alternativní 

komunikace na počítači 

9. – 10.  

zvládat práci s vybranými 

jednoduchými výukovými a 

herními programy 
 výukové a herní programy 9. – 10.  

vyhledávat informace na internetu 

podle pokynů 

 možnosti vyhledávání 

informací pomocí internetu 

 základní způsoby elektronické 

komunikace, e-mail 

9. – 10. 

MV – Interpretace 

vztahu mediálního 

sdělení a reality (10. 

roč) 

dodržovat pravidla zacházení 

s výpočetní technikou 

 zásady bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 

spojených s využíváním 

výpočetní techniky 

9. – 10.  

zvládat základní funkce mobilního 

telefonu – přijetí hovoru, případně 

zprávy SMS 

 základní způsoby elektronické 

komunikace – mobilní telefon 
9. – 10.  

 

5.4 Člověk a jeho svět 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí vnímání žáků a základní poznatky o okolním 

světě, životě společnosti, o živé a neživé přírodě. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, 

jevy a situace na základě pozorování a vlastních praktických zkušeností. Nové znalosti a 

dovednosti se učí uplatňovat v běžném životě. 

Věcné učení 

 

Charakteristika předmětu 

 

Vyučovací předmět Věcné učení je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  Vymezuje 

vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, živé a neživé přírody. Rozvíjí 

poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti získané výchovou v rodině a předškolním zařízení. 

Žák získává dovednosti, jak se co nejsamostatněji orientovat v okolním prostředí  

a jak si počínat při řešení různých životních situací. 

Vzdělávací předmět Věcné učení obsahuje vzájemně prolínající se tematické okruhy: 

- Místo kde žijeme 

- Lidé kolem nás 

- Lidé a čas 

- Rozmanitost přírody 

- Člověk a jeho zdraví  

 

Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 
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- orientoval se v místě bydliště, 

- rozlišil roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, 

- orientoval se na hodinách, 

- zvládal základní návyky společenského chování, 

- zvládal základní pravidla silničního provozu, 

- dbal na dodržování základních hygienických návyků, 

- uvědomuje si rozdíly v přírodě během střídání ročních období, 

- dokázal rozlišit znaky živé a neživé přírody, 

- uměl vyhledat pomoc v případě ohrožení. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Věcné učení je realizován ve všech ročnících  

1. stupně. 

1. ročník … 2 hodiny týdně 

2. – 6. ročník … 3 hodiny týdně 

Ve 2. ročníku je 1 hodina čerpána z disponibilní dotace z důvodu náročnosti učiva. 

 

Výuka probíhá převážně ve třídě a je doplněna krátkodobými projekty, vycházkami, pobyty 

v přírodě, exkurzemi, promítáním přírodovědných filmů a dokumentů. 

 

Průřezová témata 
: 

Osobnostní a sociální výchova 

- Sebepoznávání a sebepojetí 

- Seberegulace a sebeorganizace 

- Mezilidské vztahy 

- Poznávací schopnosti 

- Mezilidské vztahy 

 

Environmentální výchova 

- Ekosystémy 

- Vztah člověka k prostředí 

 

Mediální výchova 

- Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dokáže pracovat s výukovým materiálem 

- umí samostatně vyhledávat potřebné informace 

- samostatně se orientuje ve svém okolí 

-  orientuje se v čase 

- dodržuje hygienická a společenská pravidla 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dokáže řešit jednoduchý úkol a nedá se odradit nezdarem 

- s pomocí řeší konkrétní situaci 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- srozumitelně dokáže představit své získané vědomosti o společnosti a přírodě 
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Kompetence sociální a personální: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- zodpovídá za své vlastní zdraví a bezpečnost 

- dodržuje společenská pravidla 

- uvědomuje si rizika nesprávného chování 

 

Kompetence občanské: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- má povědomí o tom co smí a nesmí  

- respektuje kulturní tradice a přijímá multikulturní společnost 

 

Kompetence pracovní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- zná hodnoty přírody a lidské práce 

- chrání své zdraví 

 

Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Věcné učení 

Období: 

1. – 3. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

znát název své obce a adresu 

bydliště 

Místo, kde žijeme 

 domov a jeho okolí 

 orientace v okolí bydliště, adresa 

bydliště 

1. – 2.  

zvládnout orientaci v okolí svého 

bydliště, v budově školy a jejím 

okolí 

 škola, prostředí školy 

 život ve škole a jejím okolí 

 cesta do školy 

1. – 2.  

poznat a pojmenovat předměty 

ze svého nejbližšího okolí – 

domov, třída, škola 

 obec, město 

 okolní krajina (místní oblast) 

 charakteristické znaky 

krajiny v ročních obdobích 

1 – 2.  

ovládat základní pravidla 

bezpečnosti při cestě do školy 

 cesta do školy, bezpečnost 

 základy dopravní výchovy 
1. – 2.  

znát rodinné příslušníky, 

rozlišovat jejich stáří (starý, 

mladý, starší, mladší) a blízké 

příbuzenské vztahy 

 Lidé kolem nás 

 rodina a společnost 

 role členů rodiny 

1. - 2.  

znát jména spolužáků a svých 

učitelů 
 spolužáci a zaměstnanci školy 1. - 2.  

mít osvojené základy 

společenského chování – umět 

pozdravit, poprosit, poděkovat 

 mezilidské vztahy 

 základní pravidla společenského 

chování 

1. - 2.  

poznávat a pojmenovat různé 

lidské činnosti 
 pracovní činnosti 1. - 2.  

vědět, jak se chovat při setkání 

s neznámými lidmi 
 osobní bezpečí 1. - 2.  

zvládnout jednoduchou orientaci 

v čase (ráno, poledne, večer) 

Lidé a čas 

 orientace v čase 
1. - 2.  

znát rozvržení svých denních 

činností 
 rozvržení denních činností 1. – 2.  

znát dny v týdnu  den, týden, měsíc, rok 1. - 2.  

rozlišit roční období podle 

charakteristických znaků 
 roční období 1. – 2.  
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Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Věcné učení 

Období: 

1. – 3. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

popsat viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

Rozmanitost přírody 

 změny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

1. - 2.  

popsat nejběžnější druhy 

domácích zvířat 
 domácí zvířata 1. – 2.  

pojmenovat základní druhy 

ovoce a zeleniny 
 ovoce a zelenina 1. - 2.  

popsat počasí podle obrázku 

(déšť, sníh, bouřka, vítr) 

 počasí 

 ochrana člověka při 

nepříznivém počasí 

1. – 2.  

dodržovat zásady osobní hygieny 

a zvládat základní sebeobsluhu 

Člověk a jeho zdraví 

 péče o zdraví 

 denní režim 

 osobní hygiena 

1. – 2.  

pojmenovat hlavní části lidského 

těla 

 lidské tělo 

 části lidského těla 
1. – 2.  

dokázat upozornit na své 

zdravotní potíže 

 nemoc 

 sdělení potíží 

 chování v době nemoci 

1. – 2.  

vědět o zásadách bezpečného 

chování při hrách, na výletech 

a koupání 

 osobní bezpečí 

 bezpečné chování při hrách, na 

výletech a při koupání 

1. – 2.  

znát název své obce a adresu 

bydliště 

Místo, kde žijeme  

 domov a jeho okolí 

 orientace v okolí bydliště, 

adresa bydliště 

3.  

zvládnout orientaci v okolí svého 

bydliště, v budově školy a jejím 

okolí 

 škola, prostředí školy 

 život ve škole a jejím okolí 

 cesta do školy 

3.  

poznat a pojmenovat předměty 

ze svého nejbližšího okolí – 

domov, třída, škola 

 obec, město 

 okolní krajina (místní oblast, 

region) 

 charakteristické znaky krajiny 

v ročních obdobích 

3.  

ovládat základní pravidla 

bezpečnosti při cestě do školy 

 cesta do školy, bezpečnost 

 základy dopravní výchovy 
3.  

znát rodinné příslušníky, 

rozlišovat jejich stáří (starý, 

mladý, starší, mladší) a blízké 

příbuzenské vztahy 

 Lidé kolem nás 

 rodina a společnost 

 role členů rodiny 

 příbuzenské vztahy 

3.  

znát jména spolužáků a svých 

učitelů 

 spolužáci a zaměstnanci školy 

 mezilidské vztahy 
3. 

OSV – Mezilidské 

vztahy 

mít osvojené základy 

společenského chování – umět 

pozdravit, poprosit, poděkovat 

 základní pravidla společenského 

chování 
3.  

poznávat a pojmenovat různé 

lidské činnosti 
 pracovní činnosti 3.  

vědět, jak se chovat při setkání 

s neznámými lidmi 
 osobní bezpečí 3.  

zvládnout jednoduchou orientaci 

v čase (ráno, poledne, večer) 

Lidé a čas 

 orientace v čase 
3.  

znát rozvržení svých denních 

činností 
 rozvržení denních činností 3.  
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Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Věcné učení 

Období: 

1. – 3. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

znát dny v týdnu 
 den, týden, měsíc, rok 

 kalendář 
3.  

rozlišit roční období podle 

charakteristických znaků 
 roční období 3.  

popsat viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

Rozmanitost přírody 

 změny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

3.  

popsat nejběžnější druhy 

domácích zvířat 
 domácí zvířata 3.  

pojmenovat základní druhy 

ovoce a zeleniny 
 ovoce a zelenina 3.  

popsat počasí podle obrázku 

(déšť, sníh, bouřka, vítr) 

 počasí 

 ochrana člověka při nepříznivém 

počasí 

3.  

znát základní zásady pobytu 

v přírodě 
 zásady pobytu v přírodě 3. 

EV – Vztah člověka  

k prostředí 

 

dodržovat zásady osobní hygieny 

a zvládat základní sebeobsluhu 

Člověk a jeho zdraví 

 péče o zdraví 

 zdravá strava a pitný režim 

 denní režim 

 osobní hygiena 

3.  

pojmenovat hlavní části lidského 

těla 

 lidské tělo 

 části lidského těla 
3. 

OSV Sebepoznávání 

a sebepojetí 

dokázat upozornit na své 

zdravotní potíže 

 nemoc 

 sdělení potíží 

 chování v době nemoci 

3.  

vědět o zásadách bezpečného 

chování při hrách, na výletech 

a koupání 

 osobní bezpečí 

 bezpečné chování při hrách, na 

výletech a při koupání 

3.  

 

Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Věcné učení 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

popsat cestu do školy podle 

otázek 

Místo, kde žijeme 

 cesta do školy 

 bezpečnost 

 základy dopravní výchovy 

4. – 6.  

znát nejbližší důležitá místa 

v okolí školy a bydliště 

 škola, prostředí školy 

 život ve škole a jejím okolí 

 domov a jeho okolí 

 orientace v okolí bydliště 

 adresa bydliště 

 kulturní a historické zajímavosti 

v nejbližším okolí 

 obec (město) význačná místa a 

instituce v obci a jejím okolí 

 okolní krajina (místní oblast, 

region) 

 regionální zvláštnosti 

4. – 6. 

MV – Fungování  

a vliv médií  

ve společnosti 
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Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Věcné učení 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

sdělí poznatky a zážitky z výletů 

a vlastních cest 
 poznatky a zážitky z výletů a 

vlastních cest 
4. – 6.  

dodržovat zásady bezpečnosti při 

hrách 
 zásady bezpečnosti při hrách  4. – 6.  

dodržovat pravidla pro soužití 

v rodině, ve škole, mezi 

kamarády 

Lidé kolem nás 

 rodina a společnost 

 role členů rodiny 

 příbuzenské vztahy 

 mezilidské vztahy 

 základní pravidla 

společenského chování 

4. – 6.  

projevovat toleranci 

k odlišnostem spolužáků 

 handicap 

 chování k handicapovaným 

kamarádům 

4. – 6.  

pojmenovat nejběžnější pracovní 

činnosti 
 pracovní činnosti 4. – 6.  

rozpoznat ve svém okolí 

nevhodné jednání a chování 

vrstevníků a dospělých 

 nebezpečí ohrožení sociálně 

patologickými jevy a jejich 

prevence 

 protiprávní jednání a jeho postih 

(krádež, šikana, zneužívání, 

týrání) 

4. – 6. 
OSV- Seberegulace 

a sebeorganizace 

vědět, kde hledat pomoc 

v případě ohrožení vlastní osoby 

 osobní bezpečí 

  chování v krizových situacích 
4. – 6.  

reagovat na pokyny dospělých 

při mimořádných událostech 

 situace hromadného ohrožení 

 chování při požáru, při 

vyhlášení poplachu, při 

dopravní nehodě 

 důležitá telefonní čísla 

4. – 6.  

poznat kolik je hodin (celé 

hodiny) 

Lidé a čas 

 orientace v čase 

 určování času 

6.  

rozlišovat děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti (včera, 

dnes, zítra) 
 orientace v čase 4. - 6.  

znát roční období a měsíce 

 roční období 

 den, týden, měsíce, rok 

  kalendář 

4. - 6.  

porovnat rozdíly mezi 

současným způsobem života a 

života v minulosti podle obrázků 

 naše země v dávných dobách 

 způsob života v pravěku 
6. 

OSV – Poznávací 

schopnosti 

seznámit se s významnými 

událostmi a pověstmi, které se 

vztahují k regionu nebo kraji 

 současnost a minulost v našem 

životě (rozdíly ve způsobu 

života 

 významné historické objekty 

v regionu a ČR 

 regionální pověsti 

 tradiční lidové svátky 

6.  

poznat rozdíly mezi stromy a keři 
Rozmanitost přírody 

 stromy a keře 
4. – 6. EV - Ekosystémy 

uplatňovat hygienické návyky, 

sebeobslužné dovednosti a 

zásady zdravé výživy 

Člověk a jeho zdraví 

 péče o zdraví 

 zdravá výživa 

 denní režim 

 zdravá strava a pitný režim 

4. – 6.  
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Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Věcné učení 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

 osobní hygiena 

dokázat sdělit a popsat své 

zdravotní obtíže 

 nemoc 

 sdělení potíží 

 chování v době nemoci 

4. – 6.  

vědět, na koho se obrátit o 

pomoc 

 osobní bezpečí 

 ochrana sebe a svého těla před 

obtěžováním a zneužíváním 

 preventivní chování – 

zneužívání nebezpečných látek 

6. 
OSV- Seberegulace 

a sebeorganizace 

zvládnout ošetření drobného 

poranění 
 ošetření drobných poranění 6.  

uplatňovat základní pravidla 

silničního provozu pro chodce 
 bezpečné chování v silničním 

provozu 
4. – 6.  

reagovat přiměřeně na pokyny 

dospělých při mimořádných 

událostech 

 chování při mimořádných 

událostech 
4. - 6.  

 

5.5 Člověk a společnost 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost má významnou roli v přípravě žáků na občanský 

život. Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Utváří a rozvíjí 

osobnost žáků po stránce mravní, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského 

života a pomáhá jim orientovat se v mezilidských vztazích.  

 

Vlastivěda 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vyučovací předmět Vlastivěda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 

Učí žáka vnímat svět v globálních souvislostech a přijímat zodpovědnost za důsledky 

lidského jednání.  

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu zahrnuje tematické okruhy: 

- Historie našeho národa 

- Člověk ve společnosti 

- Poznatky o společnosti 

- Péče o občana. 

 

Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 

- znal základní historické události a osobnosti ČR, 

- orientoval se v dějinách 1. a 2. světové války, 

- popsal způsob života a práce předků v minulosti a současnosti, 

- vyhledával typické regionální zvláštnosti přírody, kultury…, 

- znal a dodržoval základní práva občanů, 

- zvládal své chování v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob. 
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Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Vlastivěda je realizován v 7. – 10. ročníku.  

 

7. – 10. Ročník … 2 hodiny týdně 

Výuka probíhá ve třídě, v terénu, je doplněna exkurzemi do muzea, knihovny, promítáním 

vlastivědných filmů a dokumentů, vycházkami za poznáním obce a regionu.  

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- Seberegulace a sebeorganizace 

- Poznávací schopnosti 

- Mezilidské vztahy  

- Komunikace 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj  klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- používá učebnice a učební materiály, pomůcky (předložené učitelem a samostatným 

výběrem) 

- projevuje zájem o nové poznatky (vyhledává informace s dostupných, vhodných 

zdrojů) 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktickém životě (vyřizování osobních záležitostí…) 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- rozezná problémové situace, řeší je samostatně nebo s pomocí 

- v případě nezdaru nebo neschopnosti najít řešení požádá o pomoc    

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- při řešení úkolu komunikuje s lidmi 

- dokáže prezentovat svůj názor 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dokáže spolupracovat ve skupině s vrstevníky a dospělými v běžných životních 

situacích 

-  umí se chovat ve společnosti a vážit si historických hodnot (regionu, státu…) 

- rozezná nebezpečí vůči vlastní osobě 

 

Kompetence občanské: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje základní pravidla společenského chování 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

46 

 

Oblast: 

Člověk a společnost 

Předmět: 

Vlastivěda 

Období: 

7. – 10.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

poznat rozdíly ve způsobu života 

pravěkých lidí a současných lidí 

Historie našeho národa 

 způsob života v pravěku  

 způsob života současných lidí – 

život ve městě, na vesnici 

7.  

mít základní poznatky z období 

počátku českého státu 
 první státní útvary na našem 

území  
7.  

mít představu o významných 

historických událostech v naší 

zemi 

 Člověk ve společnosti 

 naše vlast 

 významné události a osobnosti, 

které proslavily naší vlast 

 státní svátky 

7.  

respektovat pravidla 

společenského soužití 

 obec, region, kraj 

 zajímavosti a významné 

osobnosti obce, regionu, kraje 

  přírodní zajímavá místa 

 kulturní památky 

 národní zvyky a obyčeje 

  regionální pověsti 

7. 
OSV- Poznávací 

schopnosti 

znát symboly našeho státu a jeho 

hlavní představitele 

Poznatky o společnosti 

 prezident republiky 

 státní orgány a instituce 

 státní občanství 

 státní symboly 

7.  

být seznámen se základními 

právy a povinnostmi občanů 

 lidská práva 

 základní lidská práva 

  práva dítěte a jejich ochrana 

7.  

dokázat vyřizovat své osobní 

záležitosti, v případě potřeby 

požádat o radu 

Péče o občana 

 vzdělávání v ČR 

 právo na vzdělání 

 význam vzdělání 

  příprava pro profesní uplatnění 

7.  

vědět o možnostech sociální péče 

o potřebné občany 

 zdravotní a sociální péče 

 systém zdravotní péče 

 orgány a instituce zdravotní a 

sociální péče 

7.  

rozeznat nebezpečí ohrožení 

sociálně patologickými jevy 

 člověk a volný čas 

  kultura, sport 

 volnočasové aktivity 

7.  

mít základní poznatky z období 

počátku českého státu 

Historie našeho národa  

 světová válka 

 důsledky 1. světové války 

 vznik Československého státu 

8.  

vědět o význačných osobnostech 

našich dějin 
 první prezident T. G. Masaryk 8.  

mít základní informace o 

otázkách rodinného života a 

rozlišovat postavení a role 

rodinných příslušníků 

Člověk ve společnosti 

 rodina, škola 

 funkce a struktura rodiny 

 odpovědnost rodičů za výchovu 

dětí 

8.  

uplatňovat vhodné způsoby 

chování a komunikace v různých 

situacích, rozlišit projevy 

nepřiměřeného chování 

 základní pravidla společenského 

chování (vztahy ve škole) 

 mezilidská komunikace 

8. 
OSV – Mezilidské 

vztahy 
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Oblast: 

Člověk a společnost 

Předmět: 

Vlastivěda 

Období: 

7. – 10.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

být seznámen se základními 

právy a povinnostmi občanů 

Poznatky o společnosti 

 lidská práva 

 základní lidská práva 

 práva dítěte a jejich ochrana 

  rodinné právo  

 týrané dítě 

 zneužívané dítě 

 šikana 

 diskriminace 

8.  

dokázat vyřizovat své osobní 

záležitosti, v případě potřeby 

požádat o radu 

Péče o občana 

 peníze a jejich funkce 

 hospodaření s penězi 

8.  

rozeznat nebezpečí ohrožení  

sociálněpatologickými jevy 

 člověk a volný čas 

 nevhodné využívání volného 

času 

 ohrožení sociálněpatologickými 

jevy 

 nebezpečí drog 

8.  

mít základní poznatky z období 

počátku českého státu 

Historie našeho národa  

 období první republiky 

 druhá světová válka, její 

důsledky 

 život v socialistickém 

Československu 

9.  

znát hodnoty přátelství a vztahů 

mezi lidmi a být ohleduplný ke 

starým a postiženým 

spoluobčanům 

Člověk ve společnosti 

 mezilidské vztahy ve společnosti 

 úcta k člověku 

 rovnoprávné postavení člověka 

ve společnosti 

9.  

vědět o nebezpečí rasismu a 

projevech vandalismu 

 základní pravidla společenského 

chování 

 rasismus  

 vandalismus 

9.  

uvědomovat si rizika  a důsledky 

protiprávního jednání 

Poznatky o společnosti 

 člověk a právo 

 práva a povinnosti občanů 

 policie 

 soudy 

 právní dokumenty občana 

 druhy a postihy protiprávního 

jednání 

 trestná činnost mládeže 

9. 

OSV – 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

dokázat vyřizovat své osobní 

záležitosti, v případě potřeby 

požádat o radu 

Péče o občana 

 pracovní uplatnění  

 kvalifikace 

 rekvalifikace 

9.  

vědět o možnostech sociální péče 

o potřebné občany 

 systém zdravotní a sociální péče 

 zdravotní a sociální pojištění 

 sociální zabezpečení 

 orgány a instituce zdravotní a 

sociální péče 

9.  

využívat, v případě potřeby, 

služeb pomáhajících organizací 
 pomáhající organizace 9.  
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Oblast: 

Člověk a společnost 

Předmět: 

Vlastivěda 

Období: 

7. – 10.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

mít představu o významných 

historických událostech v naší 

zemi 

Historie našeho národa 

 vznik České republiky 

 vstup ČR do EU 

10.  

vědět o význačných osobnostech 

našich dějin 
 Václav Havel 10.  

tolerovat názory a zájmy 

minoritních skupin ve 

společnosti 

Člověk ve společnosti 

 mezilidské vztahy ve společnosti 

 základní pravidla společenského 

chování 

 mezilidská komunikace 

 úcta ke člověku 

 rovnoprávné postavení žen a 

mužů 

 rovnocennost a rovnoprávnost 

národnostních menšin 

10.  

uvědomovat si rizika  a důsledky 

protiprávního jednání 

Poznatky o společnosti 

 člověk a právo 

  práva a povinnosti občanů 

 policie 

 soudy 

 právní dokumenty občana 

 druhy a postihy protiprávního 

jednání 

 trestná činnost mládeže 

10.  

být seznámen s právy občanů ČR 

v rámci EU 

 evropská integrace 

 postavení ČR v rámci EU 
10.  

dokázat vyřizovat své osobní 

záležitosti, v případě potřeby 

požádat o radu 

Péče o občana 

 pracovní uplatnění  

 kvalifikace 

 rekvalifikace 

 odměna za práci 

 nezaměstnanost 

 pracovní úřady 

 finanční podpora 

v nezaměstnanosti 

 hospodaření s penězi 

10. OSV - Komunikace 

vědět o možnostech sociální péče 

o potřebné občany 

 systém zdravotní a sociální péče 

 zdravotní a sociální pojištění 

 sociální zabezpečení 

 orgány a instituce zdravotní a 

sociální péče 

10.  

mít osvojeny nezbytné 

dovednosti potřebné k ochraně 

osob za mimořádných událostí 

 ochrana osob za mimořádných 

událostí 
10.  

 

5.6 Člověk a příroda 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která 

přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni základního vzdělávání a kooperuje s ostatními 

vzdělávacími oblastmi. Dává žákům příležitost seznámit se s přírodou jako systémem, jehož 

součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 
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Přírodověda  

 

Charakteristika předmětu 

 

Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na 

vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Zahrnuje základní fyzikální, chemické, přírodovědné a 

zeměpisné poznatky a dovednosti. Charakter výuky na 2. stupni umožňuje žákovi hlouběji 

porozumět procesům probíhajícím v přírodě. Žák získává poznatky o lidském těle, seznamuje 

se s informacemi o vesmíru i planetě Zemi a s dalšími přírodními zákonitostmi, které může 

uplatnit v praktickém životě. Učí se využívat získané přírodovědné znalosti k ochraně přírody. 

 

Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 

- chápal vztahy mezi živou a neživou přírodou, 

- vnímal a pojmenoval proměny přírody během ročních období, 

- třídil známé přírodniny podle nápadných určujících znaků, 

- poznával nejznámější druhy rostlin a živočichů našeho regionu, 

- určil jednotlivé části těla a základní životní funkce, 

- měl osvojené poznatky o zdravém životním stylu, 

- znal přírodní podmínky České republiky, 

- orientoval se na mapě, určil oceány, hranice států, města …, 

- rozpoznal formy energie a vlastnosti světla, 

- určil základní vlastnosti látek a jejich využití v praxi, 

- znal druhy přírodních produktů. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Přírodověda je realizován v 7. – 10. ročníku. 

 

7. – 8. Ročník … 3 hodiny týdně 

9. – 10. ročník … 4 hodiny týdně 

 

V 9. – 10. ročníku je jedna hodina čerpána z disponibilní dotace, z důvodu náročnosti učiva.  

Výuka probíhá ve třídě. Je doplněna vycházkami, tématickým pozorováním přírody 

v jednotlivých ročních obdobích, exkurzemi, promítáním vzdělávacích filmů a dokumentů. 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Sebepoznávání a sebepojetí 

 

Environmentální výchova 

- Ekosystémy 

- Základní podmínky života 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- Vztah člověka k prostředí 

 

Mediální výchova 

- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 
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- používá učebnice a učební materiály, pomůcky (předložené učitelem a samostatným 

výběrem) 

- projevuje zájem o nové poznatky (vyhledává informace s dostupných, vhodných 

zdrojů) 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktickém životě (vyřizování osobních záležitostí…) 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- rozezná problémové situace, řeší je samostatně nebo s pomocí 

- nezdar je pro něho podnětem k dalšímu řešení 

- v případě nezdaru nebo neschopnosti najít řešení požádá o pomoc   

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- chápe smysl úkolu a přiměřeně na něj reaguje  

- srozumitelně se vyjadřuje (používá odpovídající pojmy…) 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dokáže spolupracovat ve skupině s vrstevníky a dospělými v běžných životních 

situacích 

- umí se chovat v přírodě a vážit si hodnot živé i neživé přírody  

- rozezná nebezpečí vůči vlastní i druhé osobě 

- zná nebezpečné látky (chemické, návykové…) a je si vědom jejich nebezpečného 

vlivu 

 

Kompetence občanské: 

Žák se dle svých individuálních možností a schopností: 

 podílí na ochraně životního prostředí 

 

Kompetence pracovní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

 dbá na ochranu svého zdraví a přírodního prostředí 

 

Oblast: 

Člověk a příroda 

Předmět: 

Přírodověda 

Období: 

7. – 10.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

poznat, zda je těleso v klidu či 

pohybu vůči jinému tělesu 

 Základní poznatky z fyziky 

 pohyby těles 

 pohyb a klid těles 

 jednoduché stroje a jejich 

užití v praxi 

7.  

rozpoznat jednotlivá skupenství 

 základní fyzikální vlastnosti 

látek 

 základní fyzikální veličiny 

(hmotnost, délka)  

7.  

získat základní vědomosti o dění 

v přírodě během ročních období 

 Základní poznatky 

z přírodopisu 

 změny v přírodě během 

ročních období 

7.  

znát vybrané zástupce rostlin a 

živočichů 

 stavba rostlin 

 tvar a funkce rostlin 

 význam jednotlivých částí těla 

vyšších rostlin (kořen, stonek, 

7.  
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Oblast: 

Člověk a příroda 

Předmět: 

Přírodověda 

Období: 

7. – 10.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 
list, květ, semeno, plod) 

vědět o způsobu péče o rostliny a 

zvířata během roku 
 poznávání běžných druhů a 

vybraných zástupců rostlin 
7.  

vědět o významu hospodářsky 

důležitých rostlin a jejich pěstování 

 význam rostlin a jejich 

ochrana 

 využití hospodářsky 

významných rostlin 

 chráněné rostliny 

  léčivé rostliny 

 plody jedovatých rostlin 

7. 
EV – Vztah člověka 

k prostředí 

orientovat se na mapě podle barev, 

rozlišit vodstvo, horstvo, nížiny 

Základní poznatky ze zeměpisu 

 mapa 

 orientace na mapě podle barev 

7.  

najít na mapě zeměpisnou polohu 

České republiky a její sousední 

státy, vědět, co jsou státní hranice 

 Česká republika 

 státní hranice 

 sousední státy 

 povrch ČR, členitost 

  vodstvo ČR 

7.  

rozeznat zdroje tepla 

Základní poznatky z fyziky 

 zdroje tepla 

 druhy energie 

 přeměny skupenství 

 tání a tuhnutí 

  teplota varu kapaliny 

8.  

rozeznat zdroje zvuku 

 zdroje zvuku 

 ozvěna 

  hudební nástroje 

8.  

vědět o vlivu nadměrného hluku na 

životní prostředí a zdraví člověka 
 škodlivost nadměrného hluku 8.  

znát význam lesa, společenství 

stromů, rostlin a hub 

Základní poznatky 

z přírodopisu 

 význam lesa 

  nejběžnější stromy, rostliny a 

houby 

 ochrana lesa 

8. 

EV- Lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

poznat naše nejběžnější jedlé a 

jedovaté houby 

 houby a plodnice 

 jedlé houby 

 jedovaté houby 

  zásady sběru 

 konzumace a první pomoc při 

otravě houbami 

8.  

znát vybrané zástupce rostlin a 

živočichů 

 významní zástupci vybraných 

skupin živočichů podle 

životního prostředí (voda, 

vzduch, země) 

8.  

vědět o způsobu péče o rostliny a 

zvířata během roku 

 péče o zvířata během roku 

  rozšíření 

 význam a ochrana živočichů 

 hospodářsky významné druhy 

  kriticky ohrožené druhy 

8.  

najít na mapě zeměpisnou polohu 

České republiky a její sousední 

státy, vědět, co jsou státní hranice 

Základní poznatky ze zeměpisu 

 Česká republika 

 zeměpisná poloha 

  členitost 

8.  
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Oblast: 

Člověk a příroda 

Předmět: 

Přírodověda 

Období: 

7. – 10.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

 státní hranice, sousední státy 

  světadíly, moře, oceány 

  státy EU 

vyhledat na mapě České republiky 

kraj (region) podle bydliště nebo 

místa školy 

 kraje 

 města 
8.  

orientovat se na mapě města podle 

významných bodů 
 práce s mapou města 

 
8.  

vědět o druzích a způsobech 

dopravy v regionu, na území ČR, do 

zahraničí 

 doprava v ČR 

 doprava v regionu 

 cestování do zahraničí  

8.  

být informován o zdrojích 

elektrického proudu 

 Základní poznatky z fyziky 

 druhy energie 

 elektrická energie 

 jaderná elektrárna 

 ochrana lidí před 

radioaktivním zářením 

 elektrické spotřebiče 

9. 

MV – Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

znát zásady bezpečnosti při práci 

s elektrickými přístroji 
 dodržování pravidel bezpečné 

práce s elektrickými přístroji 
9.  

rozpoznat zdroje světla 

 zdroje světla 

 využití zrcadel 

 praktické využití optických 

přístrojů 

9.  

znát jednotlivé části lidského těla a 

umět je pojmenovat, vědět o 

základních životních funkcích 

Základní poznatky 

z přírodopisu 

 stavba a funkce jednotlivých 

částí lidského těla 

9. 

OSV–

Sebepoznávání a 

sebepojetí 

rozlišit základní vlastnosti látek – 

rozpustné, nerozpustné 

Základní poznatky z chemie 

 vlastnosti látek (pevné, 

plynné, kapalné) 

 hustota 

 rozpustnost 

 nebezpečné látky a přípravky 

 značení a užívání běžných 

chemikálií 

 vliv teploty a míchání na 

rychlost rozpouštění pevné 

látky 

 zásady bezpečné práce 

s chemickými přípravky 

v běžném životě 

 mimořádné události 

 úniky nebezpečných látek 

 havárie chemických provozů 

 ekologické katastrofy 

9.  

rozlišovat druhy vody – pitná, 

užitková, odpadní 

 voda 

 voda v přírodě 

 pitná a užitková voda 

 odpadní vody 

 čistota vody 

9. 
EV – Základní 

podmínky života 

vyhledat na mapě České republiky 

kraj (region) podle bydliště nebo 

místa školy 

Základní poznatky ze zeměpisu 

 místní region 

 zeměpisná poloha 

 ohraničení vzhledem 

9.  
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Oblast: 

Člověk a příroda 

Předmět: 

Přírodověda 

Období: 

7. – 10.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 
k okolním regionům 

vědět o přírodních zvláštnostech a 

kulturních zajímavostech svého 

regionu 

 přírodní zajímavosti regionu 

 zásady ochrany přírody a 

životního prostředí 

9.  

být seznámen s pohyby planety 

Země a jejich důsledky – střídání 

dne a noci, ročních období 

Základní poznatky z fyziky 

 pohyb Země kolem své osy 

 pohyb Země kolem Slunce 

 měsíční fáze 

10.  

vědět, které činnosti přírodnímu 

prostředí pomáhají a které ho 

poškozují 

Základní poznatky 

z přírodopisu 

 ochrana přírody a životního 

prostředí 

 chráněná území 

10. EV - Ekosystémy 

dodržovat základní pravidla 

bezpečného chování při poznávání 

přírody 
 praktické poznávání přírody 10.  

vědět, jak chránit přírodu na úrovní 

jedince 
 ochrana přírody a životního 

prostředí v region 
10.  

vědět o kyslíku jako složce vzduchu 

a jeho nezbytnosti pro život 

člověka, zvířat i rostlin 

Základní poznatky z chemie 

 vzduch 

 kyslík jako jedna ze složek 

vzduchu 

10.  

vědět o znečišťování vody a 

vzduchu ve svém nejbližším okolí – 

továrny, auta 

 čistota vody 

 čistota ovzduší, smog 

  paliva 

 ropa 

 uhlí 

 zemní plyn 

 příklady využití 

10.  

poznat, podle etikety, chemické 

výrobky používané v domácnosti a 

bezpečně s nimi pracovat 

 bílkoviny, tuky, sacharidy, 

vitamíny a jejich zdroje 

 vliv na zdraví člověka 

 stavební pojiva – cement, 

vápno, sádra, užití v praxi, 

bezpečnost při práci 

 plasty, použití, likvidace 

 označování a symboly 

nebezpečných látek 

 hořlaviny, zásady zacházení, 

první pomoc při popálení 

nebo poleptání 

10.  

získat základní vědomost o léčivech 

a návykových látkách 
 léčiva a návykové látky 10.  

uplatňovat v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu ve 

volné přírodě 

Základní poznatky ze zeměpisu 

 ochrana člověka při ohrožení 

zdraví a života 

10.  

adekvátně jednat při nebezpečí 

živelné pohromy a ohrožení života 

 živelné pohromy 

  chování a jednání při 

nebezpečí živelných pohrom 

10.  

najít na mapě zeměpisnou polohu 

České republiky a její sousední 

státy, vědět, co jsou státní hranice 

 Česká republika jako součást 

světadílu Evropa 

 státy EU 

 světadíly 

 moře, oceány 

10. 

OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 
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5.7 Umění a kultura 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Umění a kultura přispívá ke kultivaci osobnosti žáků tím, že dává prostor 

pro uplatnění jejich tvořivých schopností a zprostředkovává jim zážitky prostřednictvím 

vlastní tvorby a recepce. Má významný rehabilitační a relaxační charakter. Pomáhá 

k odreagování, ke koncentraci pozornosti, k překonávání únavy. Na žáky působí 

harmonizující prostředí, ve kterém se snižuje jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost, 

nesoustředěnost a v mnohých případech i agresivita. Vzdělávací oblast se realizuje po celou 

dobu povinné školní docházky ve vyučovacích předmětech Hudební výchova a Výtvarná 

výchova. 
 

5.7.1 Hudební výchova 

 
Charakteristika předmětu 

 

Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Obsahem vyučovacího předmětu Hudební výchova jsou sluchová cvičení, hlasová a řečová 

cvičení, dechová cvičení, instrumentální činností, hudebně pohybová cvičení a poslech hudby. 

 

Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 

- projevil kladný vztah k hudební výchově jako umění, 

- měl kultivované vystupování, 

- zpíval jednoduché melodie, písně, 

- přiměřeně reagoval na hudbu pohybem. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Hudební výchova je realizován v 1. – 10. ročníku. 

1. ročník … 2 hodiny týdně 

Jedna hodina čerpána z disponibilní dotace. 

2. – 10. Ročník … 1 hodina týdně 

Výuka probíhá ve třídě, z malé části i mimo školní budovu (koncerty, pobyt venku…). 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Psychohygiena 

- Mezilidské vztahy 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- aktivně se zapojuje do hudebních činností (zpěvem, hrou na nástroj, pohybem) 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dokáže si vybrat hudební žánr a hlasitost hudby dle vlastních potřeb  

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 
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- dokáže v plné míře využívat své verbální schopnosti 

- vystupuje na školních i mimoškolních akcích 

- zpívá bez zábran, vyjadřuje své vnitřní pocity 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dokáže vystoupit i v neznámém prostředí 

- respektuje pravidla týmové práce 

 

Kompetence občanské: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá osvojené dovednosti k zapojení se do společnosti 

 

Kompetence pracovní: 

Žák podle svých individuálních schopností a možností: 

- dokáže smysluplně manipulovat s dětskými hudebními nástroji 

- využívá své motorické dovednosti během pohybového ztvárnění písní 

 

Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět: 

Hudební výchova 

Období: 

1. – 3.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

zpívat jednoduché melodie či 

písně přiměřené jeho hlasovému 

rozsahu a individuálním 

schopnostem 

Vokální a instrumentální činnosti 

 jednoduchá hlasová cvičení 

 vokální cvičení 

 zpěv lidových a umělých písní 

přiměřeného rozsahu 

 interpretace rytmu podle 

koordinace motorické, zrakové 

a sluchové 

 rytmus a pohyb 

 hra na tělo 

1. - 3.  

užívat při hudebních aktivitách 

různé hudební nástroje přiměřené 

svým schopnostem a 

dovednostem 

 rytmická cvičení 

 hra na jednoduché nástroje 

 nástroje Orffova instrumentáře 

1. - 3.  

vnímat, rozlišovat a napodobovat 

různé hudební a nehudební 

zvuky 

Poslechové činnosti 

 sluchová cvičení 

  hudební a nehudební zvuky 

 rozpoznávání tempa a rytmu 

1- 3.  

soustředit se na poslech 

jednoduché krátké písně či 

skladby 
 melodie a skladby určené dětem 1. -3.  

naučit se správně hospodařit 

s dechem a snažit se 

srozumitelně vyslovovat 

Hudebně pohybové činnosti 

 - pohybové hry s říkadly a 

dětskými popěvky 

1. -3.  

reagovat pohybem na hudbu 

 pochod podle hudebního 

doprovodu 

 pohybový projev podle hudby 

 hudebně relaxační techniky 

1. -3. 
OSV - 

Psychohygiena 
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Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět: 

Hudební výchova 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

zpívat písně přiměřené jeho 

hlasovému rozsahu a 

individuálním schopnostem 

Vokální a instrumentální činnosti 

 pochopení a interpretace rytmu 

podle koordinace motorické, 

zrakové a sluchové 

 zpěv lidových a umělých písní 

přiměřeného rozsahu 

 rytmus a pohyb 

 hra na tělo 

 - hra na jednoduché nástroje 

Orffova instrumentáře 

4. - 6.  

rozlišit hudební a nehudební 

zvuk, mluvený a zpívaný hlas, 

rozeznat tóny: krátké – dlouhé, 

vyšší - nižší 

Poslechové činnosti 

 výška, síla, délka tónu 

 rozpoznávání tempa a rytmu 

 zpěvní hlasy 

 zvuk hudebních nástrojů 

4. - 6.  

správně, hospodárně a pravidelně 

dýchat a snažit se o co nejlepší 

vyslovování při zpěvu i při 

rytmizaci říkadel 

 dechová, fonační, sluchová, 

rytmická cvičení 

 zpěv lidových a umělých písní 

 hry s říkadly 

 hra na jednoduché nástroje 

4. - 6. 
OSV – Sebepoznání 

a sebepojetí 

soustředit se na poslech 

jednoduchých skladeb 
 melodie a skladby určené dětem 4. - 6.  

poznat vybrané rytmické hudební 

nástroje a užívat je při hudebních 

aktivitách 

Hudebně pohybové činnosti 

 zvuky hudebních nástrojů 

 nástroje Orffova instrumentáře 

 hra na jednoduché nástroje 

4. - 6.  

Propojit vlastní pohyb s hudbou, 

zvládnout jednoduché taneční 

hry 

 pochod podle hudebního 

doprovodu 

 pohybové hry s říkadly a 

dětskými popěvky 

 pohybový projev podle hudby – 

improvizace 

 hudebně relaxační techniky 

4. - 6.  

 

Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět: 

Hudební výchova 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 

využívat pěvecké návyky, podle 

individuálních schopností a 

dovedností správné dýchání a 

výslovnost při zpěvu i mluveném 

projevu 

Vokální a instrumentální činnosti 

 -upevňování správných 

pěveckých návyků, zřetelná 

výslovnost, správné dýchání 

 lidové a umělé písně 

 rytmická cvičení a rytmizace 

říkadel 

 seznámení s hudebními pojmy: 

nota, notová osnova, hudební 

klíč  

7. - 8.  

interpretovat vybrané a vzhledem 

k individuální úrovni 

zvládnutelné lidové a umělé 

písně 

 lidové a umělé písně 

 - hudební doprovody 
7. - 8.  
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Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět: 

Hudební výchova 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 
doprovázet podle svých 

schopností a dovedností písně na 

rytmické hudební nástroje 

 hudební doprovody, hra na tělo 

 - nástroje Orffova instrumentáře 
7. - 8.  

soustředit se na poslech skladeb 

různých hudebních žánrů 

Poslechové činnosti 

 -rozpoznávání zvuků vybraných 

hudebních nástrojů 

 poslech písní a skladeb různých 

hudebních žánrů (lidové, 

country, folk, pop,…) 

 poslech vážné, dětské a moderní 

hudby 

 poslech vybraných ukázek 

našich skladatelů a interpretů 

 seznámení s významnými 

českými hudebními skladateli  

7. - 8.  

zvládnout základní kroky 

jednoduchého tance 

Hudebně pohybové činnosti 

 improvizovaný pohyb podle 

hudby 

 hudebně pohybové hry 

 základní taneční kroky 

jednoduchých tanců – polka, 

mazurka 

 relaxační techniky 

 muzikoterapie 

7. - 8.  

 využívat pěvecké návyky, podle 

individuálních schopností a 

dovedností správné dýchání a 

výslovnost při zpěvu i mluveném 

projevu 

Vokální a instrumentální činnosti 

 -upevňování správných 

pěveckých návyků, zřetelná 

výslovnost, správné dýchání 

 lidové a umělé písně 

 rytmická cvičení  

 seznámení s hudebními pojmy: 

nota, notová osnova, hudební 

klíč 

 seznámení s rytmem písní  2/4 

takt,…  

 - dirigování 

9. -10.  

interpretovat vybrané a vzhledem 

k individuální úrovni 

zvládnutelné lidové a umělé 

písně 

 lidové a umělé písně 

 - hudební doprovody 

 hudební doprovody, hra na tělo 

9. - 10.  

doprovázet podle svých 

schopností a dovedností písně na 

rytmické hudební nástroje 

 nástroje Orffova instrumentáře 

 - pokus o doprovod na hudební 

nástroje – flétna, zvonkohra, 

klavír 

9. - 10.  

soustředit se na poslech skladeb 

různých hudebních žánrů 

Poslechové činnosti 

 rozpoznávání zvuků vybraných 

hudebních nástrojů 

 poslech písní a skladeb různých 

hudebních žánrů (lidové, 

country, folk, pop,…) 

 poslech vážné, dětské a moderní 

hudby 

 poslech vybraných ukázek 

našich  

 i zahraničních skladatelů a 

9. - 10.  
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Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět: 

Hudební výchova 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník 

Průřezová 

témata 
interpretů 

 seznámení s významnými 

českými 

 i světovými hudebními 

skladateli  

zvládnout základní kroky 

jednoduchého tance 

Hudebně pohybové činnosti 

 improvizovaný pohyb podle 

hudby 

 základní taneční kroky 

jednoduchých tanců – polka, 

mazurka, valčík, moderní tance 

 relaxační techniky 

 muzikoterapie 

9. - 10. 
OSV – Mezilidské 

vztahy 

 

5.7.2 Výtvarná výchova 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Obsahem vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je rozvíjení grafomotoriky, kresby, malby 

a seznámení se s různými malířskými technikami, barvami, náčiním a materiálem. 

 

Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 

- projevil kladný vztah k výtvarné výchově jako umění, 

- měl přirozenou potřebu projevit se, 

- dokázal esteticky vnímat prostředí, 

- zvládal grafomotorické prvky, 

- uplatňoval dovednosti pro vlastní tvorbu, 

- rozpoznával druhy výtvarného materiálů, 

- používal náčiní pro výtvarné vyjádření se. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je realizován v 1. – 10. ročníku 

 

v 1. – 6. Ročníku … 2 hodiny týdně 

v 7. – 10. Ročníku … 1 hodina týdně 

Výuka probíhá ve třídě, podle klimatických podmínek i mimo budovu.  

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Psychohygiena 

- Spolupráce a soutěživost 

Environmentální výchova 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Mediální výchova 

- Fungování a vliv médií ve společnosti 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- napodobuje výtvarné činnosti  

- k výtvarnému vyjádření vybírá vhodný materiál 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá své výtvarné schopnosti k seberealizaci a překonávání problémů  

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- výtvarně vyjadřuje své pocity, prožitky  

 

Kompetence pracovní: 

Žák podle svých individuálních schopností a možností: 

- dokáže smysluplně pracovat s výtvarným materiálem 

- zvládá základní pracovní dovednosti ve výtvarných činnostech 

- přijímá zhodnocení své výtvarné práce 

 

Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět: 

Výtvarná výchova 

Období: 

1. – 3.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

zvládnout nejzákladnější 

dovednosti pro vlastní tvorbu 
 rozvíjení grafomotoriky 1. - 3.  

rozpoznávat, pojmenovat a 

porovnat s pomocí učitele barvy, 

tvary, objekty na příkladech 

z běžného života a ve výsledcích 

vlastní tvorby i tvorby ostatních 

 manipulace s objekty 

 malba a kresba 

 tradiční a netradiční techniky 

 vnímání a hodnocení výsledků 

tvůrčích činností vlastní i 

ostatních  

 vnímání a hodnocení výsledků 

běžné a umělecké produkce: 

 malba 

 kresba 

 ilustrace 

 prezentace výsledků vlastních 

tvůrčích činností ve třídě i ve 

škole 

1. - 3.  

uplatňovat vlastní zkušenosti, 

prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech 

 malba 

 kresba 

 netradiční výtvarné techniky 

 modelování 

 práce s papírem 

1- 3.  
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Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět: 

Výtvarná výchova 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

uplatňovat základní dovednosti 

pro vlastní tvorbu 

 rozvíjení grafomotoriky 

 malba, kresba 

 manipulace s objekty 

4. - 6.  

rozlišovat, porovnávat, třídit a 

pojmenovat linie, barvy, tvary, 

objekty, a uplatnit je podle svých 

schopností při vlastní tvorbě 

 prostředky a postupy pro 

vyjádření reality: 

 hra s barvou 

 hra s linií 

 hra s objekty 

 tradiční a netradiční techniky 

 kombinované techniky 

 dekorativní techniky 

4. - 6.  

při tvorbě vycházet ze svých 

zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušeností a fantazie 

 hra s různými povrchy 

 vnímání a hodnocení výsledků 

tvůrčích činností vlastní i 

ostatních  

 vnímání a hodnocení výsledků 

běžné a umělecké produkce  

 malba 

 kresba 

 ilustrace 

 objekty 

 comics 

 netradiční techniky 

 prezentace výsledků vlastních 

tvůrčích činností ve třídě i ve 

škole 

 prezentace školy v rámci výstav 

4. - 6. 

EV - Lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

vyjádřit pocit z vnímání vlastní 

tvůrčí činnosti (mimoslovně, 

graficky) 

 prostředky a postupy pro 

vyjádření emocí, pocitů, nálad a 

fantazijních představ 

 pohyb těla v prostoru 

 manipulace s objekty 

 malba a kresba 

 tradiční a netradiční prostředky a 

jejich kombinace 

 modelování 

4. - 6.  

 

Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět: 

Výtvarná výchova 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

uplatňovat základní dovednosti 

při realizaci a prezentaci vlastní 

tvorby 

 prostředky a postupy pro 

vyjádření vjemů, emocí, pocitů, 

nálad, prožitků, 

 představ a zkušeností 

 umístění těla a objektů 

v prostoru 

 malba a kresba 

 grafika 

 tradiční a netradiční prostředky 

a jejich kombinace v ploše i 

prostoru 

 modelování 

7. - 10. 

MV – Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 
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Oblast: 

Umění a kultura 

Předmět: 

Výtvarná výchova 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

uplatňovat linie, barvy, tvary a 

objekty v ploše i prostoru podle 

vlastního tvůrčího záměru, 

využívat jejich vlastnosti a 

vztahy  

 prostředky a postupy pro 

vyjádření reality: 

 hra s barvou 

 hra s linií 

 tradiční a netradiční techniky 

 kombinované techniky 

 dekorativní techniky 

 grafika 

7. - 10.  

při vlastní tvorbě vycházet ze 

svých vlastních zkušeností a 

představ 

 rozlišování, třídění a hodnocení 

výsledků tvůrčích činností 

vlastních i ostatních 

 rozlišování, třídění a hodnocení 

výsledků běžné a umělecké 

produkce 

 malba 

 kresba 

 objekty 

 fotografie 

 animovaný film 

7. - 10. 
OSV – Sebepoznání 

a sebepojetí 

hledat a zvolit pro jejich 

vyjádření nejvhodnější 

prostředky a postupy s dopomocí 

učitele 

 výběr a třídění výsledků 

vlastních tvůrčích činností pro 

prezentaci (podle vlastní 

potřeby, před spolužáky, rodiči, 

pro prezentaci školy) 

 vnímání, porovnávání vlastních 

výsledků a výsledků ostatních 

7. - 10.  

 

5.8 Člověk a zdraví 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem 

souvisejícím se zdravím, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost 

osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí psychomotorické i psychické schopnosti, pohybové 

dovednosti a zlepšuje sociální adaptabilitu. Umožňuje jim rozvoj jejich fyzických a 

pohybových možností. 

Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná 

výchova, do níž je zahrnuta Zdravotní tělesná výchova. 

 

5.8.1 Výchova ke zdraví 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, svým 

obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Hlavní jeho náplní je preventivní 

ochrana zdraví, vedení zdravého způsobu života, péče o své zdraví, upevňování hygienických, 

stravovacích a pracovních návyků, rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností a 

předcházení úrazům. 

 

Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 

- uměl popsat své zdravotní problémy a potíže 
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- dokázal v krizové situaci vyhledat pomoc (použít důležitá telefonní čísla) 

- uplatňoval způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky nebo při styku 

s návykovými látkami 

- dodržoval správné hygienické a stravovací návyky. 

 

Časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2. stupni. 

7. – 10. Ročník … 1 hodina týdně 

V  7. – 8. ročníku je hodina čerpána z disponibilní dotace. 

Výuka probíhá v tělocvičně, v herně, ve třídě, na školním hřišti, mimo školní budovu (pobyty 

v přírodě, výlety…). 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- Psychohygiena 

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

Environmentální výchova 

- Základní podmínky života 

Mediální výchova 

- Vnímání mediálního sdělení 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- rozumí základním názvoslovím pro sportovní úkony 

- využívá pohybové dovednosti při sportovních aktivitách 

- dodržuje hygienické a bezpečnostní zásady při pohybové činnosti 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- samostatně řeší jednoduché problémy 

- je schopen přijímat důsledky nesprávného jednání  

- v krizových situacích přivolá pomoc  

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s ostatními a respektuje jejich názor 

- rozumí a správně reaguje na povely a pokyny 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá zásady správného chování a jednání při sportovních aktivitách 

- aktivně se zapojuje do pohybových činností  

 

Kompetence občanské: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje hygienické návyky a zásady zdravého životního stylu 

- ovládá jednoduché základy první pomoci 

 

Kompetence pracovní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- používá jednoduchá cvičební nářadí a náčiní 
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Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Výchova ke zdraví 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

vědět o významu dobrého soužití 

mezi vrstevníky i členy rodiny 

 vztahy a soužití v prostředí 

rodiny 

 vztahy a soužití ve škole 

 vztahy a soužití v prostředí 

vrstevnické skupiny 

7. 
OSV - 

Psychohygiena 

chápat základní životní potřeby a 

jejich naplňování ve shodě se 

zdravím 

 režim dne 

 tělesná hygiena 

 zásady osobní a intimní hygieny 

 otužování 

 význam pohybu pro zdraví 

 relaxační techniky 

7.  

znát správné stravovací návyky a 

v rámci svých možností 

dodržovat a uplatňovat zásady 

správné výživy 

 výživa a zdraví  

 zásady zdravého stravování 

 vliv životních podmínek a 

způsobu stravování na zdraví 

 specifické druhy výživy 

7  

vědět o významu dobrého soužití 

mezi vrstevníky i členy rodiny 

 vztahy ve dvojici 

 kamarádství 

 přátelství 

 láska 

 partnerské vztahy 

 manželství a rodičovství 

 sexuální dospívání 

 prevence rizikového sexuálního 

chování 

 antikoncepce 

 těhotenství 

8. 

OSV- Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

respektovat zdravotní stav svůj i 

svých vrstevníků, umět popsat 

své zdravotní problémy a potíže 

 dětství 

 puberta 

 dospívání 

 tělesné změny  

 preventivní a lékařská péče 

8.  

uplatňovat zásady bezpečného 

chování v sociálním kontaktu 

s vrstevníky, při komunikaci 

s neznámými lidmi, 

v konfliktních a krizových 

situacích a vědět, kde v případě 

potřeby vyhledat pomoc 

 bezpečné chování 

 komunikace s vrstevníky 

 komunikace s neznámými lidmi 

 dodržování pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví 

8.  

uplatňovat zásady bezpečného 

chování v sociálním kontaktu 

s vrstevníky, při komunikaci 

s neznámými lidmi, 

v konfliktních a krizových 

situacích a vědět, kde v případě 

potřeby vyhledat pomoc 

 sexuální dospívání (opakování 

ze7.ročníku) 

 ochrana před přenosnými i 

nepřenosnými chorobami 

 ochrana před chronickým 

onemocněním a úrazy 

 bezpečné způsoby chování 

(nemoci přenosné pohlavním 

stykem, HIV/AIDS, hepatitidy) 

 preventivní a lékařská péče 

 chování v situacích úrazu a život 

ohrožujících stavů 

- úrazy v domácnosti 

- úrazy při sportu 

- úrazy na pracovišti 

- úrazy v dopravě 

 civilizační choroby 

  jejich zdravotní rizika 

9. 
EV – Základní 

podmínky života 
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Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Výchova ke zdraví 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

uplatňovat osvojené sociální 

dovednosti při kontaktu se 

sociálně patologickými jevy 

 návykové a psychotropní látky 

 zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek 

9.  

vědět o souvislosti mezi 

konzumaci návykových a 

psychotropních látek a 

poškozováním zdraví  

 návykové a psychotropní látky 

 konzumace návykových a 

psychotropních látek 

 poškozování zdraví 

10. 
MD – Vnímání 

mediálního sdělení 

uplatňovat osvojené sociální 

dovednosti při kontaktu se 

sociálně patologickými jevy 

 prevence vzniku závislostí 

 dodržování pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví 

10.  

zaujímat odmítavé postoje ke 

všem formám brutality a násilí 

 skryté formy a stupně 

individuálního násilí a 

zneužívání 

 sexuální kriminalita 

 šikana a jiné projevy násilí 

 formy sexuálního zneužívání dětí 

10.  

použít důležitá telefonní čísla 

v případě potřeby pomoci 
 komunikace se službami odborné 

pomoci – praktické dovednosti 
10.  

řídit se pokyny odpovědných 

osob při mimořádných 

událostech 

 dodržování pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví 

 bezpečné prostředí ve škole 

 ochrana zdraví při různých 

činnostech 

 ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

10.  

 

5.8.2 Tělesná výchova 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vyučovací předmět Tělesná výchova je součásti vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vede 

žáky k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence a problémů spojených 

s poškozením zdraví. 

Obsahem vyučovacího předmětu Tělesná výchova je rozvíjení kladných vztahů k pohybu, 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, získávání správných hygienických návyků 

a rozvíjení a využívání pohybových schopností a dovedností. 

Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 

- zvládal přípravu na pohybovou činnost  

- byl tělesně a pohybově zdatný 

- uplatňoval správné hygienické a bezpečnostní zásady 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

1. – 10. Ročník … 3 hodiny týdně 

Výuka probíhá v tělocvičně, na školním hřišti, mimo školní budovu (pobyty v přírodě, 

výlety…). 

 

 

 

 



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

65 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

- Psychohygiena  

- Spolupráce a soutěživost 

- Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- rozumí základním názvoslovím pro sportovní úkony 

- využívá pohybové dovednosti při sportovních aktivitách 

- dodržuje hygienické a bezpečnostní zásady při pohybové činnosti 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- samostatně řeší jednoduché problémy 

- je schopen přijímat důsledky nesprávného jednání  

- v krizových situacích přivolá pomoc 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s ostatními a respektuje jejich názor 

- rozumí a správně reaguje na povely a pokyny 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá zásady správného chování a jednání při sportovních aktivitách 

- aktivně se zapojuje do pohybových činností  

 

Kompetence občanské: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje hygienické návyky a zásady zdravého životního stylu 

- ovládá jednoduché základy první pomoci 

 

Kompetence pracovní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- používá jednoduchá cvičební nářadí a náčiní 

- dokáže si připravit pracovní místo 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

Období: 

1. – 3.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

mít kladný postoj k pohybovým 

aktivitám 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví 

  pohybový režim 

 spontánní pohybové činnosti a 

hry 

 správné držení těla 

 průpravná, koordinační, 

kompenzační, relaxační, 

psychomotorická a dechová a 

jiná zdravotně zaměřená cvičení 

1. - 3.  
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Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

Období: 

1. – 3.  

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

dodržovat základní zásady 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech a mít osvojeny 

základní hygienické návyky při 

pohybových aktivitách 

 hygiena při TV 

 osobní hygiena 

 hygiena cvičebního prostředí 

 vhodné oblečení a obuv 

 bezpečnost při pohybových 

činnostech v různém prostředí 

1. - 3.  

zvládat podle pokynů přípravu na 

pohybové činnosti 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 příprava organismu před 

pohybovou činností 

 protahovací cvičení 

 pohybové hry – s využitím 

tradičního i netradičního náčiní 

- motivační 

- tvořivé 

- napodobivé 

- bez náčiní 

 turistika a pobyt v přírodě 

 chůze v terénu 

 pobyt v zimní přírodě 

 hry na sněhu 

 jízda na saních a bobech 

 chování v přírodě 

1. - 3.  

mít osvojeny základní pohybové 

lokomoce, dovednosti a 

prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

 základy gymnastiky 

 průpravná cvičení 

 cvičení s náčiním 

 cvičení na nářadí 

 rytmická a kondiční cvičení 

 vyjádření rytmu pohybem 

 jednoduché tanečky  

1. - 3.  

reagovat na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti 

Činnosti podporující pohybové cvičení 

 organizace při TV 

 základní organizační činnosti 

 komunikace v TV 

 smluvené povely a signály 

 pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností a her 

1. - 3.  

 

Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

zlepšovat svou tělesnou zdatnost, 

pohybový projev a správné 

držení těla 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví 

 pohybový režim 

 délka a intenzita pohybu 

 spontánní pohybové činnosti a 

hry 

4. - 6.  

uplatňovat hygienické a 

bezpečnostní zásady pro 

provádění zdravotně vhodné a 

bezpečné pohybové činnosti 

 hygiena při TV 

 osobní hygiena 

 hygiena cvičebního prostředí 

 vhodné oblečení a obuv 

4. - 6.  
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Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

 bezpečnost při pohybových 

činnostech v různém prostředí 

podle pokynu uplatňovat 

v pohybovém režimu korektivní 

cvičení v souvislosti s vlastním 

zdravotním oslabením 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 zdravotně zaměřené činnosti 

 správné držení těla 

 průpravná, koordinační, 

kompenzační, relaxační, 

psychomotorická, dechová a 

jiná  

 zdravotně zaměřená cvičení 

4. - 6.  

rozvíjet základní pohybové 

dovednosti podle svých 

pohybových možností a 

schopností 

 základy gymnastiky 

 průpravná cvičení 

 cvičení s náčiním 

 cvičení na vybraném náčiní 

 rytmická a kondiční cvičení 

 vyjádření rytmu pohybem 

 sladění jednoduchého pohybu 

s hudbou 

 jednoduché tanečky 

 základy atletiky 

 průpravné atletické činnosti 

 varianty chůze 

 běhy na krátké vzdálenosti 

 motivovaný vytrvalostní běh 

 skok do dálky 

 hod míčkem 

4. - 6.  

využívat osvojené pohybové 

dovednosti při hrách a soutěžích 

 pohybové hry 

 pohybové hry – s využitím 

tradičního i netradičního náčiní 

- motivační 

- tvořivé 

- napodobivé 

- bez náčiní 

 základy sportovních her 

 průpravné hry 

 základní manipulace s míčem či 

jiným náčiním 

 hry s upravenými pravidly 

 turistika a pobyt v přírodě 

 ochrana přírody 

 chůze v terénu 

 pobyt v zimní přírodě 

 hry na sněhu 

 jízda na saních a bobech 

 bezpečnost při pohybových 

aktivitách na sněhu 

 chování v přírodě 

 netradiční sporty a pohybové 

činnosti 

4. - 6. 
OSV - 

Psychohygiena 

zvládat podle pokynu základní 

přípravu organismu před 

pohybovou činností i uklidnění 

organismu po skončení činnosti 

Činnosti podporující pohybové cvičení 

 příprava organismu před 

pohybovou činností 

 uklidnění po zátěži 

 protahovací cvičení 

4. - 6.  
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Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

rozumět základním termínům 

tělocvičné terminologie a 

reagovat na pokyny k provádění 

vlastní pohybové činnosti 

 organizace při TV 

 základní organizační činnosti 

 komunikace v TV 

 smluvené povely a signály 

 pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností a her 

 zásady sportovního jednání a 

chování, fair play 

4. - 6.  

 

Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

usilovat o zlepšení a udržení 

úrovně pohybových schopností a 

o zdokonalování základních 

lokomocí a pohybových 

dovedností 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, silových a 

koordinačních schopností 

 pohybový režim 

 pohybové aktivity 

 prevence a korekce svalových 

dysbalancí 

 průpravná, kondiční, 

koordinační, koncentrační a 

postřehová cvičení 

 kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační cvičení 

 cvičení ke správnému držení 

těla 

 jiná zdravotně zaměřená cvičení 

7. - 10.  

cíleně se připravit na pohybovou 

činnost a její ukončení  

 příprava organismu před 

pohybovou činností 

 uklidnění po zátěži 

 protahovací cvičení 

 vhodný oděv a obuv 

 vhodné prostředí 

7. - 10.  

využívat základní kompenzační a 

relaxační techniky 
 kompenzační a relaxační 

techniky 
7. - 10.  

uplatňovat bezpečné chování 

v přírodě a v silničním provozu 

 zdravotně zaměřená cvičení 

 význam pohybu pro zdraví 

 bezpečnost při pobytu v přírodě 

a v silničním provozu 

7. - 10.  

znát zásady ošetření drobných 

poranění, umět požádat o pomoc 

 hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech 

 šetření drobných poranění 

7. - 10.  

zvládnout v souladu 

s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti 

a využívat je ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

 pohybové hry s různým 

zaměřením 

 pohybové hry s netradičními 

pomůckami 

 sportovní hry s upravenými 

7. - 10. 

OSV – Spolupráce a 

soutěživost (7., 8. 

roč) 
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Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Tělesná výchova 

Období: 

7. – 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 
pravidly 

 turistika a pobyt v přírodě 

 základní poznatky z turistiky 

 chůze a orientace v terénu 

 základní turistické dovednosti 

 ochrana přírody 

 základní technika jízdy na 

lyžích 

 základní technika jízdy na 

saních 

 základní technika jízdy na 

bobech 

 pobyt v zimní přírodě 

 bezpečnost pobytu v zimní 

horské krajině a při pohybových 

aktivitách na sněhu 

 netradiční pohybové činnosti 

snažit se o co nejsprávnější 

provedení pohybové činnosti 

 gymnastika 

 cvičení s náčiním 

 cvičení na vybraném nářadí 

 rytmické a kondiční formy 

cvičení 

 cvičení s hudbou 

 cvičení s rytmickým 

doprovodem 

 atletika 

 starty 

 běhy na dráze 

 běhy v terénu (podle 

schopností) 

 skok do dálky 

 skok do výšky 

 hod míčkem 

 hod granátem 

7. - 10.  

dodržovat dohodnutou spolupráci 

v družstvu při kolektivních hrách 

Činnosti podporující pohybové cvičení 

 organizace při TV  

 komunikace v TV 

 smluvené povely, signály, gesta 

 základy odborné terminologie 

 vzájemná komunikace při 

osvojovaných pohybových 

činnostech 

 pravidla osvojovaných 

pohybových činností 

 základní pravidla her 

 zásady sportovního jednání a 

chování, fair play 

7. - 10. 

OSV – Hodnoty, 

postoje, praktická 

etika (9., 10. roč) 

sledovat určené prvky pohybové 

činnosti a výkony 

 historie a současnost sportu 

 významné sportovní soutěže 

 zápis a srovnávání výkonu žáků 

7. - 10.  
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5.8.3 Speciálně pedagogická péče se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu 

Charakteristika předmětu 

 

Speciálně pedagogická péče se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu je formou povinné 

Tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním 

stavem (III. zdravotní skupina). Využívá činností a zátěže, které nejsou kontraindikací 

zvýšené tělesné námahy zdravotního oslabení žáků. Zařazení žáků do SPP se provádí na 

doporučení lékaře. Prvky SPP se zaměřením na ZTv  jsou preventivně využívány 

i v povinné Tv. 

Cílem je odstranění nebo alespoň zmírnění zdravotního oslabení a celkové zlepšení 

zdravotního stavu. Předmět není klasifikován a neuvádí se na vysvědčení.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

SPP je realizována v 1. až 10. ročníku u dětí s trvale nebo přechodně změněným zdravotním 

stavem (III. zdravotní skupina). Je aplikována jako součást vzdělávací oblasti Speciálně 

pedagogická péče a to jednu hodinu týdně. Výuka probíhá ve sportovních zařízeních, v 

učebně přizpůsobené této činnosti, v terénu. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- žák chápe používané termíny a symboly 

- žák si uvědomuje význam ochrany svého zdraví 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- žák vnímá svůj zdravotní stav a hledá nejvhodnější řešení k jeho nápravě 

- žák se nenechá odradit nezdarem 

 

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- žák posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby 

- žák rozpozná nevhodné a rizikové chování 

 

Kompetence občanské 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- žák chrání své zdraví, uvědomuje si význam životního stylu 

 

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- žák dodržuje zásady ochrany zdraví a hygieny. 
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Oblast: 

Člověk a zdraví 

Předmět: 

Speciálně pedagogická péče 

Období: 

1. - 10. 

Očekávané výstupy 
Žák by měl umět: 

Učivo Ročník Průřezová 

témata 
uplatňovat správné způsoby držení 

těla v různých polohách a při 

pracovních činnostech 

 zásady správného držení těla 

 vhodné oblečení a obuv 
1. -6.  

zaujímat správné základní cvičební 

polohy 

 speciální cvičení-základní 

technika cvičení, 

 soubor speciálních cvičení, 

 relaxační cvičení – celková a 

lokální  

 dechová cvičení – správný 

dechový stereotyp 

1. -6.  

zvládat jednoduchá speciální 

cvičení související s vlastním 

oslabením 

 konkrétní zdravotní oslabení 

 prevence 

 Pohybový režim 

 Speciální cvičení /viz.dodatek/ 

 vnímání pocitů při cvičení 

 pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah tělesné 

výchovy s přihlédnutím ke 

konkrétnímu druhu a stupni 

postižení 

 

1.-6. 
 

Zvládat základní techniku 

speciálních cvičení, korigovat 

techniku cvičení podle pokynů 

učitele 

 základní technika cvičení 

 základní cvičební polohy 

1.-6. 

 
 

mít odpovídající vytrvalost při 

korekci zdravotního oslabení 

 základní druhy oslabení 

 prevence a korekce oslabení 

 denní režim z pohledu 

zdravotního oslabení 

 soustředění na cvičení 

 nevhodná cvičení a činnosti 

 

6.-10. 
 

 

zařazovat do svého pohybového 

režimu speciální kompenzační 

cvičení související s vlastním 

oslabením, snažit se o jejich 

optimální provedení 

 soubor speciálních cvičení pro 

jednotlivé typy zdravotního 

oslabení/viz.dodatek/ 

 pohybové činnosti 

v návaznosti na obsah tělesné 

výchovy s přihlédnutím ke 

konkrétnímu druhu a stupni 

postižení 

 

    6.-10. 
 

 

SPP se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu – dodatek 

Speciální cvičení 

A Oslabení podpůrně pohybového systému 

 

- A 1 Poruchy funkce svalových skupin 

- A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení 

- A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany 

- A 4 Poruchy stavby dolních končetin 

 

Cvičení zaměřená na: 

- správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, protažení šíjových, 

prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů kyčle a svalstva 

na zadní straně stehen 
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- zlepšení fyziologického rozsahu pletence ramenního, kolenního, kyčelního a 

hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech 

- spinální cvičení 

- posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, břišních, hýžďových, 

stehenních, lýtkových a vzpřimovačů trupu 

B Oslabení vnitřních orgánů 

 

- B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému 

- B 2 Oslabení endokrinního systému 

- B 3 Obezita 

- B 4 Oslabení vnitřních orgánů 

 

Cvičení zaměřená na: 

 

- protažení a posílení svalstva – viz skupina A 

- rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů 

- zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné zátěži 

- koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu 

- rovnovážná a koordinační cvičení 

C Oslabení smyslových a nervových funkcí 

 

- C 1 Oslabení zraku 

- C 2 Oslabení sluchu 

- C 3 Neuropsychická onemocnění 

 

Cvičení zaměřená na: 

- na vyrovnávání svalové nerovnováhy – viz skupina A 

- Vyrovnávání funkční adaptability pohybového, srdečně – cévního a dýchacího 

systému 

- rozvíjení pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů 

- sluchového, zrakového a taktilního vnímání rytmu 

- orientaci v prostoru 

- zrakovou lokalizaci 

- u neuropsychických onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně. 

 

5.9 Člověk a svět práce 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí 

v základním vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Zahrnuje široké spektrum 

pracovních činností, které vedou žáky k získání souboru vědomostí, základních pracovních 

dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti. Cíleně se zaměřuje a systematicky 

ovlivňuje rozvíjení motorických a tvořivých schopností, dovedností a návyků a vede žáky 

k pozitivnímu vztahu k práci. Učí žáky pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i 

druhých. Seznamují se s různými materiály, funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí. 

 

Pracovní činnosti 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a jeho 

obsah je rozdělen do tematických okruhů: 



Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

73 

 

- Sebeobsluha 

- Práce s drobným materiálem 

- Práce montážní a demontážní 

- Pěstitelské práce 

- Práce v domácnosti 

- Práce s technickými materiály (zařazeny pouze na 2. stupni) 

 

Naším cílem je, aby žák po získání základů vzdělání dle svých individuálních možností a 

schopností: 

- zvládal úkony související se sebeobsluhou a hygienou 

- tvořil jednoduché předměty z přírodních i technických materiálů 

- pracoval podle slovního návodu, předlohy 

- uměl si správně vybrat a používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky 

- dodržoval základní principy stolování, znal vybavení kuchyně 

- zvládal jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti 

- připravil jednoduché pokrmy podle návodů 

- dodržoval základní hygienická a bezpečnostní pravidla 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

1. – 3. ročník … 3 hodiny týdně 

4. – 6. ročník … 4 hodiny týdně 

7. – 10. ročník … 6 hodin týdně 

V 7. – 8. ročníku je jedna hodina čerpána z disponibilní dotace. 

Výuka probíhá ve třídách, v dílnách, cvičné kuchyni na školním pozemku, v terénu.  

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova  
- Seberegulace a sebeorganizace 

- Spolupráce a soutěživost 

Environmentální výchova 

- Základní podmínky života 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

- Vztah člověka k prostředí 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- používá odpovídající nářadí ke konkrétní činnosti 

- získané zkušenosti aplikuje v praxi 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá svých manuálních dovedností k seberealizaci a překonávání problémů 

 

Kompetence komunikativní: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- rozumí slovním pokynům 

- pracuje podle návodu 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- při práci respektuje druhé  

- chápe důsledky při porušení pracovní kázně 
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Kompetence občanské: 

Žák dle svých individuálních možností a schopností: 

- chrání své zdraví a pracovní prostředí 

 

Kompetence pracovní: 

Žák podle svých individuálních schopností a možností: 

- dokáže smysluplně pracovat s materiálem a pracovním nářadím 

- zvládá základní pracovní dovednosti 

- přijímá zhodnocení své práce 

 

Oblast: 

Člověk a svět práce 

Předmět: 

Pracovní činnosti 

Období: 

1. - 3. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

zvládnout základní hygienické 

návyky a sebeobslužné činnosti 

Sebeobsluha 

 základní hygienické návyky 

 osobní hygiena 

1. – 3. 

 

zvládnout oblékání a svlékání 

oděvu, skládání a uložení oděvu, 

obouvání 

 svlékání a oblékání oděvu 

 skládání oděvu 

  obouvání 

 běžná údržba oděvu a obuvi 

 ukládání, čištění 

1. – 3. 

 

udržovat pořádek ve svých věcech i 

ve svém okolí 

 péče o osobní věci 

 uklízení a ukládání osobních 

věcí 

1. – 3. 

 

třídit různé druhy drobného 

materiálu podle velikosti, tvaru, 

barev 

Práce s drobným materiálem 

 drobné materiály a jejich 

užití 

 přírodniny 

 modelovací hmota 

 papír 

 textil 

 fólie aj. 

1. – 3. 

 

zvládat základní manuální 

dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály a 

pomůckami 

 pracovní pomůcky – funkce a 

využití  

 pracovní nástroje – funkce a 

využití 

1. – 3. 

 

vytvářet jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

 jednoduché pracovní operace 

a postupy 

 organizace práce 

  lidové zvyky, tradice, 

řemesla 

 užití některých jednoduchých 

technik zpracování  

1. – 3. 

 

pracovat podle slovního návodu   
 dodržování pracovního 

postupu 
1. – 3. 

 

zvládat elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi 

Práce montážní a demontážní 

 sestavování jednoduchých 

modelů  

 stavebnice plošné, 

prostorové, konstrukční 

1. – 3. 

 

provádět pozorování přírody 

v jednotlivých ročních obdobích  

Pěstitelské práce 

 základní podmínky pro 

pěstování rostlin 

 půda a její zpracování 

 výživa rostlin 

 osivo 

1. – 3. 
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Oblast: 

Člověk a svět práce 

Předmět: 

Pracovní činnosti 

Období: 

1. - 3. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

pečovat o nenáročné rostliny v bytě 

i na zahradě 

 pěstování rostlin na zahradě 

– okrasné rostliny, léčivky, 

zelenina aj.  

 pěstování pokojových rostlin 

 zásady bezpečné práce s 

rostlinami 

1. – 3. 

EV – Základní 

podmínky života 

(3. roč) 

používat lehké zahradní náčiní 

 lehké zahradní náčiní 

 zásady bezpečné práce s 

náčiním 

1. – 3. 

 

Připravit jednoduchý pokrm 

Práce v domácnosti 

 potraviny – výběr, nákup a 

skladování potravin 

 práce s drobným 

kuchyňským náčiním 

 hygiena a bezpečnost práce 

1. – 3. 

 

upravit stůl pro jednoduché 

stolování 
 stolování – jednoduchá 

úprava stolu 
1. – 3. 

 

chovat se vhodně při stolování  pravidla správného stolování 1. – 3.  

orientovat se v základním vybavení 

kuchyně 
 základní vybavení kuchyně 1. – 3. 

 

zvládat drobné úklidové práce 

 drobné úklidové práce 

 mytí nádobí 

  utírání prachu 

1. – 3. 

 

    
 

 

Oblast: 

Člověk a svět práce 

Předmět: 

Pracovní činnosti 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i 

své osobní věci 

Sebeobsluha 

 základní hygienické návyky 

 osobní hygiena 

  péče o osobní věci 

 uklízení a ukládání osobních 

věcí 

4. – 6. 

 

zvládat běžnou údržbu oděvu i 

obuvi 

 běžná údržba oděvu a obuvi 

 ukládání 

 čištění 

4. – 6. 

 

dodržovat zásady účelného oblékání 
 oblékání přiměřené ročnímu 

období, počasí 
4. – 6. 

 

pracovat podle předlohy a vytvářet 

přiměřenými pracovními postupy 

různé výrobky z drobných materiálů 

Práce s drobným materiálem 

 vlastnosti materiálu a jeho 

užití – papír, karton, textil, 

drát, vlna, nit, přírodniny, 

netradiční materiály, dřevo, 

sádra, fólie aj. 

4. – 6. 

 

využívat při tvořivých činnostech 

vlastní fantazii i prvky lidových 

tradic 

 lidové zvyky, tradice, řemesla 

– vánoční a velikonoční 

ozdoby 

4. – 6. 
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Oblast: 

Člověk a svět práce 

Předmět: 

Pracovní činnosti 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

volit vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní vzhledem 

k použitému materiálu 

 pracovní pomůcky a nástroje  

 jednoduché pracovní operace 

a postupy, organizace práce 

4. – 6. 

 

udržovat pořádek na pracovním 

místě, dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 

 zásady bezpečnosti při práci 

s nástroji a pomůckami 

 hygiena práce 

4. – 6. 

 

provádět při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

Práce montážní a demontážní 

 jednoduchá montáž a 

demontáž 

4. – 6. 

 

provádět při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

 stavebnice – plošné, 

prostorové, konstrukční, 

 sestavování jednoduchých 

modelů 

 montáž a demontáž 

jednoduchých předmětů 

4. – 6. 

 

pracovat podle slovního návodu, 

předlohy 

 práce podle slovního návodu 

 práce podle jednoduché 

předlohy 

4. – 6. 

 

udržovat pořádek na svém 

pracovním místě, dodržovat zásady 

hygieny a bezpečnosti práce 
 hygiena práce 4. – 6. 

 

znát základní podmínky a postupy 

pro pěstování vybraných rostlin 

Pěstitelské práce 

 základní podmínky pro 

pěstování rostlin  

 půda a její zpracování 

 výživa rostlin 

 osivo 

4. – 6. 
EV – Vztah člověka 

k prostředí (6. roč) 

volit podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, nástroje 

a náčiní 

 volba vhodného náčiní a 

ochranných pomůcek a jejich 

správné použití 

4. – 6. 

 

vědět o léčivkách i jedovatých 

rostlinách 

 pěstování léčivých rostlin 

 jedovaté rostliny 
4. – 6. 

 

dodržování zásady hygieny a 

bezpečnosti práce při práci 

s rostlinami na zahradě 

 zásady bezpečné práce 

s rostlinami 
4. – 6. 

 

ošetřovat a pěstovat nenáročné 

pokojové i venkovní rostliny 

 pěstování rostlin na zahradě 

 okrasné rostliny 

 koření 

 zelenina aj.) 

 pěstování pokojových rostlin 

 podmínky pro pěstování 

4. – 6. 

 

znát základní vybavení kuchyně 
Práce v domácnosti 

 základní vybavení kuchyně 
4. – 6. 

 

připravit jednoduché pohoštění 

 potraviny 

 výběr 

 nákup  

 skladování potravin 

 příprava jednoduchého 

pohoštění 

4. – 6. 

 

uplatňovat zásady správné výživy 
 zdravá výživa 

 potraviny  
4. – 6. 

 

dodržovat pravidla správného 

stolování a společenského chování 

při stolování 

 stolování 

 jednoduchá úprava stolu 

 pravidla správného stolování 

4. – 6. 
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Oblast: 

Člověk a svět práce 

Předmět: 

Pracovní činnosti 

Období: 

4. – 6. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

zvládat práci s jednoduchými 

kuchyňskými nástroji 

 bezpečné zacházení 

s kuchyňskými pomůckami 

 práce s drobným kuchyňským 

náčiním 

4. – 6. 

 

vědět, jakým způsobem udržovat 

pořádek v bytě, ve třídě 

 drobné úklidové práce 

 utírání prachu 

 mytí nádobí 

 mytí podlahy 

 vysávání prachu 

4. – 6. 

 

udržovat pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržovat 

základy hygieny a bezpečnosti 

práce v domácnosti 

 výběr vhodných čisticích 

prostředků pro úklid 

pracovních ploch 

 ochranný oděv a pomůcky 

 základy hygieny v kuchyni 

 bezpečné zacházení se 

zařízením kuchyně 

4. – 6. 

 

 

Oblast: 

Člověk a svět práce 

Předmět: 

Pracovní činnosti 

Období: 

7. - 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

rozlišit různé druhy materiálů 

Práce s technickými materiály 

 práce s různým materiálem 

 materiály 

 tradiční a netradiční materiály 

 vlastnosti materiálů 

 užití v praxi 

7. – 10. 

 

získat základní vědomosti o 

materiálech, nástrojích a pracovních 

postupech 

 dřevo, kov, plast, papír, sklo 

 nářadí a nástroje pro ruční 

opracovávání 

7. – 10. 

 

zvolit vhodný pracovní postup 

v souladu s druhem zpracovávaného 

materiálu 
 řemesla a tradice 7. – 10. 

 

orientovat se v jednoduchých 

pracovních postupech a návodech 
 jednoduché pracovní operace 

a postupy 
7. – 10. 

 

vybrat a správně používat vhodné 

pracovní nástroje a pomůcky 

 výběr vhodného nářadí a 

nástrojů 

 výroba drobných oděvních a 

bytových doplňků 

 základní dovednosti ručních 

prací 

7. – 10. 

 

dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci i 

zásady bezpečnosti a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím 

 bezpečnost při práci  

 hygiena práce 

 ochranný oděv 

7. – 10. 

 

sestavit podle návodu, plánu 

jednoduchý model 

Práce montážní a demontážní 

 sestavování modelů podle 

plánu, montáž a demontáž  

 práce s návodem, plánem 

 práce s předlohou 

7. – 10. 

OSV – Spolupráce a 

soutěživost (9. roč) 

zvládnout jednoduchou montáž a 

demontáž při práci se stavebnicemi 

 montáž a demontáž modelů 

 stavebnice – konstrukční 
7. – 10. 
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Oblast: 

Člověk a svět práce 

Předmět: 

Pracovní činnosti 

Období: 

7. - 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

provádět údržbu jednoduchých 

předmětů  
 údržba jednoduchých 

předmětů 
7. – 10. 

 

dodržovat zásady bezpečnosti a 

hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy 

 hygiena práce 

 bezpečnostní předpisy 
7. – 10. 

OSV – 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

volit vhodné pracovní  
Pěstitelské práce 

 základní podmínky pro  
7. – 10. 

 

postupy při pěstování vybraných 

rostlin 

 pěstování 

 půda a její zpracování 

 výživa rostlin, ochrana rostlin 

a půdy 

7. – 10. 

 

používat vhodné pracovní pomůcky 

při práci na zahradě 
 zahradní nářadí a ochranný 

oděv 
7. – 10. 

 

pěstovat a ošetřovat květiny 

v interiéru a využívat je k výzdobě 

 pokojové květiny 

 pěstování vybraných 

okrasných květin 

 využití květin v interiéru a 

exteriéru 

 aranžování a jednoduchá 

vazba květin 

7. – 10. 

 

znát hlavní zásady pěstování 

zeleniny 

 zelenina 

 osivo, sadba, výpěstky 

 podmínky a zásady pěstování 

 pěstování vybraných druhů 

zeleniny 

 skladování 

 konzervování 

7. – 10. 

 

znát běžné druhy ovoce 

 ovoce 

 druhy ovoce 

 způsob pěstování drobného 

ovoce 

 skladování 

 konzervování 

7. – 10. 

 

seznámit se s běžnými léčivými 

rostlinami a znát nebezpečí 

jedovatých rostlin 

 léčivé rostliny 

 koření 

 pěstování vybraných rostlin 

 rostliny a zdraví člověka 

 léčivé účinky rostlin 

 jedovaté rostliny 

 alergie 

7. – 10. 

EV – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

(10. roč) 

vědět o způsobu chovu drobných 

zvířat a zásad bezpečného kontaktu 

se zvířaty 

 chov zvířat v domácnosti 

 podmínky chovu 

 hygiena a bezpečnost chovu 

 kontakt se zvířaty 

7. – 10. 

 

dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce na zahradě 

 pěstování vybraných rostlin 

 zásady hygieny při práci na 

zahradě 

 zásady bezpečnosti při práci 

na zahradě 

7. – 10. 

 

zvládat jednoduché pracovní 

postupy při základních činnostech 

v domácnosti  

Práce v domácnosti  

 údržba a úklid domácnosti 

 postupy 

7. – 10. 
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Oblast: 

Člověk a svět práce 

Předmět: 

Pracovní činnosti 

Období: 

7. - 10. 

Očekávané výstupy 

Žák by měl umět: 
Učivo Ročník Průřezová 

témata 

 údržba oděvů a textilií 

 údržba pracovních ploch 

používat vhodné prostředky při 

práci v domácnosti 

 prací a čisticí prostředky a 

zacházení s nimi 

 bezpečnost při styku 

s čisticími prostředky 

 základní vybavení kuchyně 

7. – 10. 

 

používat základní kuchyňský 

inventář a bezpečné obsluhovat 

spotřebiče 

 udržování pořádku a čistoty 

 bezpečnost a hygiena provozu 

 elektrické spotřebiče 

 funkce a užití, ovládání 

 ochrana a údržba 

 bezpečnost provozu 

 nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem 

7. – 10. 

 

připravit pokrmy podle daných 

postupů v souladu se zásadami 

zdravé výživy 

 potraviny  

 skupiny potravin  

 způsoby konzervace 

 zásady zdravé výživy 

 příprava pokrmů 

 úprava pokrmů za studena 

 základní způsoby tepelné 

úpravy 

 základní postupy při přípravě 

pokrmů a nápojů 

7. – 10. 

 

dodržovat základní principy 

stolování a obsluhy u stolu 

 úprava stolu a stolování 

 jednoduché prostírání 

 chování u stolu 

 slavnostní stolování 

 zdobné prvky a květiny na 

stole 

7. – 10. 

 

dodržovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy při 

zacházení s elektrospotřebiči a 

používanými prostředky 

 bezpečnost a hygiena provozu 

v kuchyni 

 bezpečnost provozu 

elektrických spotřebičů a 

jejich údržba 

7. – 10. 

 

 

5.10 Speciálně pedagogická péče 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Speciálně pedagogická péče je realizována ve všech ročnících. Předmět 

Speciálně pedagogická péče není součástí základního vzdělávání, ale vzdělávací obsah 

doplňuje a rozšiřuje. Na vysvědčení se neklasifikuje. 

Je zaměřena na logopedickou péči, činnostní terapii a zdravotní tělesnou výchovu (SPP se 

zaměřením na ZTv – viz vzdělávací oblast Člověk a zdraví).  Náplní Speciálně pedagogické 

péče je snaha o korekci individuálních nedostatků jednotlivých žáků. Cílem je odbourat potíže 

se srozumitelností verbálního projevu, zlepšit jemnou a hrubou motoriku a u tělesných 

postižení se zaměřit na problémové partie. Realizuje se v předmětu Speciálně pedagogická 

péče. Předmět není klasifikován a neuvádí se na vysvědčení. 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření  a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- rozvoji komunikačních dovedností 

- odbourávání komunikačních bariér ve vztahu k okolí 

- navazování vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 

s ostatními lidmi 

- rozvoji motoriky, získávání základních manuálních zručností a vytváření pracovních 

dovedností a návyků z různých oblastí 

- pozitivnímu vztahu k práci a jejím výsledkům 

- osvojení dovedností při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji, 

pomůckami a drobným nářadím 

- práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky 

- rehabilitaci narušených funkcí 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

V 1. – 10. Ročníku … 1 hodina týdně 

(Hodiny čerpány z disponibilních dotací. Snahou je pomoci zmírnit důsledky postižení) 

Výběr předmětu bude dle individuálních potřeb žáka – logopedie, činnostní terapie, zdravotní 

tělesná výchova. 

 

5.10.1 Speciálně pedagogická péče zaměřená na logopedickou péči 
 

Charakteristika předmětu 

 

Obsahem vyučovacího předmětu je korekce výslovnosti jednotlivých hlásek, rozvoj slovní 

zásoby a komunikačních schopností žáků. 

 

Vzdělávání v předmětu Speciálně pedagogická péče se zaměřením na logopedickou péči: 

- zlepšuje verbální projev žáků 

- snaží se zmírnit komunikační bariéry u žáků 

- posiluje sebevědomí žáků  

- rozvíjí slovní zásobu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 
 

Časové vymezení viz Speciálně pedagogická péče. 

 

Výuka bude probíhat ve třídě nebo v logopedické učebně. 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

- žák pracuje s učebními pomůckami a materiály 

- posoudí vlastní pokroky a pozná problémy bránící učení 

- uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním 

 

Kompetence k řešení problémů 

- samostatně řeší běžné životní situace a každodenní problémy a přiměřeně překonává 

životní překážky 
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- nenechá se při řešení problému odradit nezdarem a hledá nejvhodnější řešení 

- v případě ohrožení vlastní osoby nebo jiné osoby dokáže přivolat pomoc 

 

Kompetence komunikativní 

- umí vést dialog 

- rozumí smyslu sdělení a dokáže je reprodukovat 

- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných 

k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

- vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor 

 

Kompetence sociální a personální 

- ovládá své chování tak, aby zvýšil své sebevědomí a dosáhl pocitu sebeuspokojení 

- navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat 

dobré mezilidské vztahy 

 

Kompetence občanské 

- zvládá běžnou komunikaci s úřady 

- zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla 

soužití 

 

Kompetence pracovní 

- má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí 

- využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého 

budoucího pracovního uplatnění a účasti na životě společnosti 

 

Oblast: 

Speciálně pedagogická péče 

Předmět: 

Speciálně pedagogická péče 

Období: 

1. – 10. 

Očekávané výstupy 
Žák by měl umět: 

Učivo Ročník Průřezová 

témata 

správně ovládat oromotoriku 

 artikulační cvičení 

 dechová cvičení  

 fonační cvičení 

 cvičení fonematického  

 sluchu 

1. - 10. 

 

správně tvořit hlásky MBP, L 

  korekce výslovnosti 

 MBP 

 L 

1. - 10. 
 

správně tvořit hlásky VF, NDT 

  korekce výslovnosti 

 VF 

 NDT 

1. - 10. 
 

správně tvořit hlásky J CH H, K G 

  korekce výslovnosti 

 J CH H 

 KG 

1. - 10.  

správně tvořit hlásky ŇĎŤ, ČŠŽ 

  korekce výslovnosti 

 ŇĎŤ 

 ČŠŽ 

1. - 10.  

správně tvořit hlásky CSZ 
  korekce výslovnosti 

 CSZ 
1. - 10.  

sžívat správně v řečovém projevu 

hlásky ČŠŽ CSZ 

  úprava sykavkové  

 asimilace ČŠŽ  CSZ 
1. - 10. 

 

správně tvořit hlásku R 
  korekce R 

 opakování ČŠŽ  CSZ 
1. - 10. 

 

správně tvořit hlásku Ř   korekce Ř 1. - 10.  

správně užívat v řečovém projevu  nácvik říkanek 1. - 10. OSV- Komunikace 
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Oblast: 

Speciálně pedagogická péče 

Předmět: 

Speciálně pedagogická péče 

Období: 

1. – 10. 

Očekávané výstupy 
Žák by měl umět: 

Učivo Ročník Průřezová 

témata 
všechny hlásky  popis obrázků 

 práce s textem 

 vyprávění 

 

5.10.2 Speciálně pedagogická péče zaměřená na činnostní terapii 
 

Charakteristika předmětu 

 

Obsahem vyučovacího předmětu jsou různé činnosti, které jsou zaměřeny na rehabilitaci 

narušených funkcí. Počínaje psychomotorickými hrami, přes manuální činnosti, výtvarné 

produkty až k dramatizaci jednoduchých příběhů a pohádek. Při všech činnostech je kladen 

důraz na komunikaci a vzájemnou spolupráci. 

 

Vzdělávání v předmětu Speciálně pedagogická péče se zaměřením na činnostní terapii rozvíjí: 

- zrakovou, sluchovou, hmatovou, čichovou percepci 

- prostorovou orientaci 

- vzájemnou komunikaci a spolupráci žáků 

- manuální zručnost žáků 

- estetické vnímání okolní reality 

- jemnou a hrubou motoriku 

- představivost žáků 

- podporuje samostatnost a pomáhá při orientaci v životním prostředí 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Časové vymezení – viz speciálně pedagogická péče. 

 

Pravidelná výuka bude probíhat ve třídě, v tělocvičně, v dílně. 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

- žák pracuje s učebními pomůckami a materiály 

- posoudí vlastní pokroky a pozná problémy bránící učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

- samostatně řeší běžné životní situace a každodenní problémy a přiměřeně překonává 

životní překážky 

- nenechá se při řešení problému odradit nezdarem a hledá nejvhodnější řešení 

- v případě ohrožení vlastní osoby nebo jiné osoby dokáže přivolat pomoc 

 

Kompetence komunikativní 

- umí vést dialog 

- rozumí smyslu sdělení a dokáže je reprodukovat 
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- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných 

k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

- vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor 

 

Kompetence sociální a personální 

- ovládá své chování tak, aby zvýšil své sebevědomí a dosáhl pocitu sebeuspokojení 

- navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat 

dobré mezilidské vztahy 

 

Kompetence občanské 

- zvládá běžnou komunikaci   

- zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla 

soužití 

 

Kompetence pracovní 

- má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí 

- využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého 

budoucího pracovního uplatnění a účasti na životě společnosti 

- vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační 

schopnosti při kolektivní práci. 

 

Oblast: 

Speciálně pedagogická péče 

Předmět: 

Speciálně pedagogická péče  

Období: 

1. – 10. 

Očekávané výstupy 
Žák by měl umět: 

Učivo Ročník Průřezová 

témata 

aktivně se zapojit do pracovně 

sociálních činností. 

 psychomotorické hry 

 práce s papírem, kartónem, 

drátem, vlnou, různým 

drobným materiálem, textilem 

 práce s přírodninami (dřevo, 

špejle, kameny…) 

 práce s modelovací hmotou, 

sádrou, hlínou 

 výroba dekoračních předmětů 

 dramatizace příběhů, pohádek 

 hry na rozvoj slovní zásoby 

 navozování vhodných 

modulových situací, aktivní 

zapojení dětí do modulových 

situací 

 kolektivní výtvarné práce 

 pohybové hry 

 rozvoj prostorové orientace 

 relaxační cvičení 

1. – 10. 
OSV-

psychohygiena 

 

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
 

6.1 Pravidla pro hodnocení žáka 
 

- hodnocení směřuje vždy k cíli, kterého chceme vyučováním dosáhnout 

- hlavním našim cílem je zapojení všech žáků do výuky, postupný rozvoj klíčových 

kompetencí a motivace žáků pro „celoživotní učení“ 

- upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při ověřování vědomostí  

- a hodnocení dosažené úrovně klíčových kompetencí, ale v celém procesu učení 
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- věnujeme jim individuální pozornost (každý žák musí mít prostor být aktivní a 

úspěšný) 

- umožňujeme jim poznání, že chyba se může vyskytovat v každé lidské činnosti, může 

mít však pro člověka různé následky podle své závažnosti 

- základem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. informaci o správnosti 

postupu, průběhu a výsledku jeho práce: co se naučil, zvládl, v čem se zlepšil, v čem 

chybuje a jak postupovat dál  

- každému hodnocení předchází jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání  

- a s kritérií hodnocení, jež k nim náleží 

- žák má právo vědět, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi 

vzdělávacího procesu hodnocen 

- hodnocení by mělo být pro žáky motivující, mělo by vést k podpoře sebedůvěry žáka 

- součástí procesu hodnocení má být i sebehodnocení žáka (jako jedna z významných 

kompetencí, kterou chceme žáka naučit) 

- pro pedagoga je nezbytné, aby k hodnocení a klasifikaci přistupoval 

 s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem 

 se zřetelem na individuální možnosti a schopnosti každého žáka 

 s přihlédnutím na doporučení školského poradenského zařízení, lékaře 

- pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a jejich zákonní zástupci byli včas 

informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání 

- každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení 

 

6.1.1 Způsoby hodnocení žáka základní školy speciální 
 

Pro hodnocení žáka během školního roku používáme: 

- slovní hodnocení 

- formalizované slovní hodnocení  

- alternativní způsob – hodnocení odpovídá klasifikační stupnici 1 – 5 (razítka, obrázky) 

vždy po dohodě se zákonnými zástupci. 

 

Výsledky vzdělávání žáka v ZŠS se hodnotí slovně. Hodnocení má vyjádřit míru zvládnutí 

vědomosti, dovedností a stupně samostatnosti žákovy činnosti v daném ročníku. Žáci jsou 

hodnoceni podle vzdělávacího programu odpovídajícího jejich mentální úrovni. Učitel po 

dohodě se zákonnými zástupci a vedením školy bude hodnotit žáka otevřeným širším slovním 

hodnocením, formalizovaným slovním hodnocením (č. j.10522/1998-24 – Věstník MŠMT 

č.11/1998); alternativním způsobem. 

Slovní a alternativní hodnocení je převedeno do klasifikace, a kopie vysvědčení je založena 

do osobní dokumentace žáka (ODŽ). 

 

Způsob hodnocení žáků s různým stupněm a druhem zdravotního postižení (zrakové, tělesné, 

sluchové…) je vždy uveden v individuálním vzdělávacím plánu (IVP). 

Konkrétní stupně hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků jsou rozpracovány v příloze 

Školního řádu „Hodnocení žáků speciálních tříd“. 

 

Formalizované slovní hodnocení pro žáky se středně těžkým mentálním postižením 

 

Čtení Věcné učení 

1 čte samostatně, plynule s porozuměním 1 učivo chápe a správně reprodukuje 

2 
čte s pomocí a částečným porozuměním 

2 
učivu rozumí, na otázky správně 

odpovídá 

3 čte s pomocí 3 učivo částečně zvládá 

4 čte pouze s trvalou pomocí 4 učivo zvládá jen s trvalou pomocí 

5 učivo dosud nezvládá 5 učivo nezvládá 

Psaní Hudební výchova 
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1 
píše samostatně, čitelně a úhledně 

1 
má dobrý hudební sluch i rytmus, dobře 

zpívá 

2 píše úhledně a čitelně 2 rád zpívá, má dobrý rytmus 

3 píše s pomocí 3 rád zpívá a poslouchá hudbu 

4 napodobuje tvary písmen a slov 4 rád se zájmem poslouchá hudbu 

5 učivo dosud nezvládá 5 dosud nemá vztah k hudbě 

Matematika Výtvarná výchova 

1 počítá přesně a pohotově 1 je tvořivý a zručný 

2 počítá s drobnými chybami 2 je tvořivý, pracuje s malou pomocí 

3 počítá s pomocí 3 při práci vyžaduje vedení 

4 počítá jen s trvalou pomocí 4 při práci vyžaduje pomoc a vedení 

5 učivo dosud nezvládá 5 práce se mu zatím nedaří 

Informatika Vlastivěda 

1 pracuje samostatně 1 učivo chápe a správně reprodukuje 

2 
pracuje s částečnou pomocí 

2 
učivu rozumí, na otázky správně 

odpovídá 

3 pracuje s pomocí 3 učivo částečně zvládá 

4 pracuje s trvalou pomocí 4 učivo zvládá jen s trvalou pomocí 

5 práci nezvládá 5 učivo nezvládá 

Přírodověda Tělesná výchova 

1 učivo chápe a správně reprodukuje 1 je obratný a snaživý 

2 
učivu rozumí, na otázky správně 

odpovídá 
2 

je méně obratný, ale snaží se 

3 učivo částečně zvládá 3 snaží se, cvičí podle svých možností 

4 učivo zvládá jen s trvalou pomocí 4 je méně obratný, cvičí s pomocí 

5 učivo nezvládá 5 při cvičení potřebuje velkou pomoc 

Pracovní činnosti Rozumová výchova 

1 je tvořivý a zručný 1 učivo dobře zvládá 

2 je tvořivý, pracuje s malou pomocí 2 učivo zvládá 

3 při práci vyžaduje vedení 3 učivo zvládá s pomocí 

4 při práci vyžaduje pomoc a vedení 4 učivo zvládá pouze s trvalou pomocí 

5 práce se mu zatím nedaří 5 učivo dosud nezvládá 

Pohybová výchova Smyslová výchova 

1 je obratný a snaživý 1 učivo dobře zvládá 

2 je méně obratný, ale snaží se 2 učivo zvládá 

3 snaží se, cvičí podle svých možností 3 učivo zvládá s pomocí 

4 je méně obratný, cvičí s pomocí 4 učivo zvládá pouze s trvalou pomocí 

5 při cvičení potřebuje velkou pomoc 5 učivo dosud nezvládá 

Řečová výchova  

1 zvládá komunikaci   

2 zvládá komunikaci s malou pomocí   

3 zvládá komunikaci s pomocí   

4 zvládá komunikaci jen s pomocí   

5 Komunikace se nedaří   

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

Celkové hodnocení žáka se středně těžkým mentálním postižením se na vysvědčení vyjadřuje 

stupni: 

- prospěl (a) s vyznamenáním 

- prospěl (a) 

- neprospěl (a) 
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Žák je hodnocen stupněm: 

- prospěl (a) s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do 

klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný 

prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako 

velmi dobře, 

- prospěl (a), není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v 

některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný, 

- neprospěl (a), je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v 

některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný. 

 

Celkové hodnocení žáka s více vadami a souběžným postižením více vadami se na 

vysvědčení vyjadřuje stupni: 

- prospěl (a) 

- neprospěl (a) 

 

Žák je hodnocen stupněm: 

- prospěl (a), není-li slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném z povinných 

předmětů stanoveným ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 

nedostatečný, 

- neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na 

vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí. 

 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí na vysvědčení 

stupni: 

- pracoval (a) úspěšně 

- pracoval (a) 

 

6.1.2 Kritéria pro hodnocení žáků  
 

Učitel během daného období (čtvrtletí, pololetí) zjišťuje úroveň dosažení očekávaných 

výstupů prostřednictvím: 

- průběžného hodnocení - zjištění znalostí pojmů, klíčových slov apod. 

- sebehodnocení – jednotlivé způsoby sebehodnocení budou přizpůsobeny možnostem 

žáka 

- hodnocení získání úrovně kompetencí 

- hodnocení průřezových témat 

- žákovského portfolia 

- zájmu žáka o předmět 

 

6.1.3 Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků ZŠS 
 

- písemné práce 

- mluvený projev 

- praktické, pohybové zkoušky 

- připravenost na vyučování 

- samostatné aktivity 

- domácí příprava 

- úprava žákovských prací (sešitů, pracovních listů…) 

 

6.2 Autoevaluace školy 
 

Pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak škola nutně musí věnovat 

velkou pozornost právě procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku. Nutností je 
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vymezení oblastí, cílů, kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních činností. Hlavním 

cílem autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje 

školní vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. Tyto 

informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí 

k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Některé aspekty 

školy budou vyhodnocovány na základě prostého posouzení pracovníky školy. Například při 

pravidelných řízených rozhovorech pracovníků s vedením školy, skupinových diskusích resp. 

pracovních dílnách pedagogických pracovníků. Jiné aspekty hodnocení školy budou 

sledovány na základě shromažďování žákovských prací, dotazníků zadávaných žákům, 

rodičům, ale i pedagogickým pracovníkům. 

Jedním z nejvýznamnějších aspektů práce školy, který se zároveň obtížně hodnotí, je výuka. 

Je vhodné, aby její součástí byla autoevaluace učitelů. Součástí procesu autoevaluace učitele 

je vytváření učitelského portfolia. 

V měsíci září bude jednou za tři roky zpracována shrnující autoevaluační zpráva, která by 

měla vyhodnotit celý proces realizace školního vzdělávacího procesu a vést k úpravám tohoto 

programu. Evaluační zpráva bude přílohou výroční zprávy školy a jejím zpracováním bude 

pověřen tým pedagogických pracovníků. 

Plán evaluačních činností se stanovením kritérií, nástrojů včetně časového rozvržení zpracuje 

po dohodě s vedením školy vedoucí týmu. 

 

 

Oblasti vlastního hodnocení školy 

- Oblast 1: Vize školy 

- Oblast 2:  Podmínky ke vzdělávání 

- Oblast 3:  Školní vzdělávací program 

- Oblast 4:  Průběh vzdělávání 

- Oblast 5:  Kultura školy 

- Oblast 6:  Řízení školy 

- Oblast 7:  Zajišťování kvality školy 

- Oblast 8:  Výsledky vzdělávání 

- Oblast 9:  Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům 

 

7 Vzdělávání žáků s více vadami a souběžným postižením více 

vadami 
 

Žáci s více vadami a souběžným postižením více vadami jsou vzděláváni dle individuálních 

vzdělávacích plánů, které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu 

speciální díl II. RVP ZŠS (VÚP v Praze, červenec 2008). Očekávané výstupy jsou upraveny 

podle možností a schopností žáka a doporučení poradenského zařízení. 

 

7.1 Učební plán ZŠS – II. Díl 
 

Vyučovací 
předmět 

zkr. 
Počet vyučovacích hodin v ročníku za týden Min. Disp. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. čas.dot. čas.dot. 

Rozumová výchova Rv 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 0 

Smyslová výchova Sv 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 
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Hudební výchova Hv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 

Výtvarná výchova Vv 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 10 10 

Pohybová výchova Pv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 0 

Zdravotní tělesná v. 
(Rehabilitační těl.v.) 

ZTv 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 

Pracovní činnosti Pč 2 2 2 2 2 2 2 2 2+1 2+1 20 2 

Speciálně 
pedagogická péče 

SPP 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

Povinných vyučovacích 
hodin 

20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 190 20 

Celkem vyučovacích hodin 210 

 

Při hodnocení žáků bude využito formalizované slovní hodnocení nebo hodnocení pomocí 

obrázků. Na vysvědčení je použito širší slovní hodnocení. 


