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Úvod 

 
 

   V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu 
rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb.,            o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se 
do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 
3 do 19 let. 

  
❑ Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (RVP).  
 
❑ Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje 

vzdělávání na jednotlivých školách1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1   ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Pro tvorbu ŠVP mohou školy využít tzv. 

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů (dále jen Manuál), který je vytvářen ke každému RVP. Manuál 
seznamuje s postupem tvorby ŠVP a uvádí způsoby zpracování jednotlivých částí ŠVP s konkrétními příklady.  
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1. Vlastní tvorba ŠVP ZV 

1.1 Identifikační údaje 

1.1.1 Oficiální název ŠVP 

ŠVP ZV Základní školy Týniště nad Orlicí č. j. 768A/31/8/2021 – školy zaměřené na 
ekologii 

1.1.1.1   Motivační název ŠVP 

S úctou k lidem a přírodě 

1.1.2 Předkladatel a zřizovatel 

1.1.2.1 Předkladatel 

Základní škola Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou 

Adresa:  Komenského 828/9, 517 21 Týniště nad Orlicí 
Telefon:  494 377 059 

Fax:   494 377 059    
E-mail:   zs.tyniste@tiscali.cz    
Internet:  www.zstyniste.cz 

Ředitel:  Mgr. Marian Janko 

1.1.2.2 Zřizovatel 

Město Týniště nad Orlicí 
Adresa:  Náměstí míru 90, 517 21 Týniště nad Orlicí 
Telefon:  494 377 111 

Fax:   494 371 029     
E-mail:   mestsky.urad@tyniste.cz 

Internet:  www.tyniste.cz 

 

1.1.3 Platnost dokumentu 

Úprava základní verze Školního vzdělávacího programu Základní školy Týniště nad Orlicí je 
platná od 1.9.2021 

 
 
 
 
 
 

IČO:   60 88 45 41 

IZO:   102 40 60 90 

RED-IZO: 600 097 641 

 
 
Koordinátor ŠVP: Mgr. Burešová Edita  Telefon: 494 377 059 
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1.2 Charakteristika školy 

1.2.1 Úplnost a velikost školy, vybavení školy 

Základní škola v Týništi nad Orlicí je plně organizovanou školou, která poskytuje základní 
vzdělání dětem ve věku 6–15 let.  
Součástí školy je školní jídelna, která zabezpečuje vyvařování pro žáky, zaměstnance školy 
a v rámci hospodářské činnosti pro cizí strávníky. 
 

1.2.1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola Týniště nad Orlicí  

Právní forma Příspěvková organizace 

Název zřizovatele Město Týniště nad Orlicí 

Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Ředitel: Mgr. Marian Janko 
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Burešová Edita 
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Renata Hejnová 
Výchovná poradkyně: Mgr. Klára Tošovská 
Ekonomka: Helena Štěrbová 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

Uspokojování potřeb občanů v oblasti základního 
vzdělávání. Poskytovat mravní, estetickou, pracovní, 
tělesnou a ekologickou výchovu žákům. 

 

1.2.1.2 Součásti školy 
 

Součásti školy kapacita 

Základní škola 900 

Školní družina 150 

Školní jídelna ZŠ 800 

 
 

1.2.1.3 Materiálně – technické vybavení základní školy 

 
Učebny používané školou počet 

Odborné 12 

Učebny pro méně než 20 žáků   4 

Učebny pro 20 až 40 žáků 35 

Učebny pro více než 40 žáků   0 

Tělocvičny   2 

 
Vybavení školy IT počet 

Počítače celkem 78 

Z toho přístupné žákům 57 

Tablety do výuky  81 

Počítačová učebna 1 

 
 
 
 
1.2.1.4 Materiálně – technické vybavení školní družiny 
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Prostory školní družiny 5 učeben pro 5 oddělení  

Vybavení školní družiny 
TV, video, radiomagnetofon, hry, stavebnice, 
a jiné. 

 

Všechna oddělení školní družiny jsou plně využita a maximálně slouží svému účelu. 
Vychovatelky jsou kvalifikované a svědomitě odvádějí svoji práci, která je kontrolována 
zástupkyní pro I. stupeň, které jsou přímo podřízeny. Učebny jsou dobře vybaveny a 
materiálně technické pomůcky se pravidelně doplňují. 

  

1.2.2 Charakteristika pedagogického sboru a členění zaměstnanců 

 

1.2.2.1 Členění pedagogických zaměstnanců podle pohlaví 
 

odborná kvalifikace žena muž celkem z toho 
žen % 

učitel I. stupně základní školy 15 2 17 89,5 

učitel II. stupně základní školy 17 8 25 76,2 

vychovatel 5 0 5 100 

školní psycholog 1 0 1 100 

asistent pedagoga 2 0 2 100 

speciální pedagog  1 0 1 100 

 50 10 48 83,3 

 
 

 

1.2.2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel I. stupně základní školy 17 0 17 100 

učitel II. stupně základní školy 25 0 25 100 

vychovatel 5 0 5 100 

školní psycholog 1 0 1 100 

asistent pedagoga 3 1 4 75 

speciální pedagog  1 0 1 100 

 52 1 53 100,0 
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1.2.2.3 Aprobovanost výuky 
 

 
I. stupeň 

 

Předmět % 

Český jazyk 100 

Anglický jazyk 100 

Matematika 100 

Prvouka 100 

Přírodověda 100 

Vlastivěda 100 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 100 

Svět práce 100 

Tělesná výchova 100 

 
 
II. stupeň 

 

předmět % 

Český jazyk 100 

Anglický jazyk 100* 

Ruský jazyk 100 

Německý jazyk  100 

Matematika 100 

Chemie 100 

Fyzika 100 

Přírodopis 100 

Zeměpis 100 

Dějepis 67 

Výchova k občanství 100 

Výchova ke zdraví 55 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 36 

Svět práce 38 

Tělesná výchova 100 

Informatika  100 

Konverzace z anglického jazyka  100 

Praktika z přírodopisu  100 

Ekologie  100 

 
 
* Učitelé s certifikátem B1, B2 

 
Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy 
stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy 
mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního 
vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). 
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1.2.2.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pravidelně dochází k doškolování pedagogických pracovníků především v oblasti cizích 
jazyků a oblasti informatiky. Učitelé se přihlašují ke studiu na rozšíření odborné 
kvalifikace a dochází i k průběžnému vzdělávání vedoucích pracovníků. 

 
 

1.2.3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a 
jinými subjekty 

Den třídního učitele  

Každý školní rok si třídní učitelé připravují jednodenní výlet nebo program pro svou třídu ve 
dvou termínech (21. 12.; 29. 6.), který má pozitivní vliv na klima ve třídě, na utužování 
vzájemných vztahů mezi žáky a třídním učitelem.  

Sběrové dny 

Probíhají v současné době podle aktuální epidemiologické situace.  

22. 04. (nebo nejbližší pracovní den) - Sběrová akce ke Dni Země 

20. 10. (nebo nejbližší pracovní den) - Sběrová akce ke Dni stromů 

 

Ohrožená zvířata 

Sponzorskou a ekologickou aktivitu školy prezentuje adopce Hrošíka Liberijského        v ZOO 
Dvůr Králové nad Labem, která je financována z výtěžků sběrových dnů školy v částce 
10 000,- Kč ročně.  

 

Čierny Balog 

Pravidelně v květnu probíhá každoroční vzájemné setkání žáků a pedagogů se slovenskými 
kolegy z družební obce Čierny Balog. Tyto vzájemné vztahy mezi žáky a pedagogickými 
pracovníky jsou ojedinělým příkladem neformálního přátelství a více než třicetileté 
spolupráce. 

Spolupráce s jinými subjekty 

Základní škola je v úzkém kontaktu s Domem dětí a mládeže, Základní uměleckou školou, 
Městskou knihovnou a Kulturním centrem v Týništi nad Orlicí. 
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1.3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

1.3.1 Zaměření školy 

 
Základní škola Týniště nad Orlicí se profiluje jako škola zaměřená na ekologii. 
 
Prioritou výchovně vzdělávacího procesu školy je objasnit žákům problematiku současných 
vztahů člověka a biosféry, upozornit je na možná nebezpečí nezodpovědných kroků člověka 
vůči přírodě a samozřejmě spoluvytvářet jejich návyky šetrné pro životní prostředí včetně 
respektování zákonů přírody. 
 
Jedním ze vstřícných kroků k přírodě je projekt – Ohrožená zvířata. 
 
 
Záměry výchovně vzdělávacího procesu školy: 

❑ Vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí. 
❑ Vztah k lidem – vzájemný vztah mezi žáky, interakce mezi žáky a dospělými osobami, 

spolupráce s rodinou.   
❑ Vztah žáků k sebevzdělávání a sebekontrole – aktivní získávání znalostí a vědomostí, 

plnění školních povinností, dodržování zásad slušného chování v souladu s řádem 
školy, vztah ke školnímu majetku. 

 
 

1.3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Vzdělávání směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 
 

Kompetence k učení 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Kompetence komunikativní 

 

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

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

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

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

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

 

Kompetence sociální a personální 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Kompetence pracovní 

 

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

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

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

❑ orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského 
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své 
podnikatelské myšlení 
 

Kompetence digitální  
 

❑   ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při 
zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, 
pro jakou činnost či řešený problém použít  

❑   získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální 
obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci 
a účelu 

❑   vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 
digitálních prostředků  

❑   využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 
zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce  

❑  chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými 
technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání  
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❑   předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním 
dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, 
komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky 

 
 
 
1.3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
• Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami dále jen SVP je žák, který k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na 
rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito 
žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného 
v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a dále jen školní 
poradenské pracoviště (SPP).  
 

• Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení 
do pěti stupňů. 

 
 

•  Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo ŠPP i bez doporučení 
školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory dále jen 
PLPP či pedagogické intervence dále jen PI.  

 
 

• Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením 
ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 
vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
 
 

• PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za 
pomoci výchovného poradce či školního speciálního pedagoga. PLPP má písemnou 
podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými 
vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly 
osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a 
organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 
 

 

• V případě doporučení školského poradenského zařízení k úpravě výstupů vzdělávání 
a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu dále jen IVP u žáka s LMP vychází 
škola při tvorbě IVP z doporučené minimální úrovně výstupů v upraveném RVP ZV 
s přihlédnutím ke SVP žáka (Vyhláška č. 27/2016 v aktualizovaném znění od 1. 1. 
2021). 
 

• Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve 
srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových 
schopností, intelektových činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých 
nebo sociálních dovednostech. 
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•  Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s Novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké 
tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových 
schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 
dovednostech). 

 
 

 

 

• IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 
vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s 
výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně 
nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní 
učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu 
IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou 
zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP 
je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského 
poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení. 

 

 

 

• Naplňování IVP může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to 
účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období, než je školní rok. IVP může být 
doplňován a upravován v průběhu školního roku. 
 

 

• Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, 
bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným 
zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 
žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP 
zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. 
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1.3.4. Začlenění průřezových témat 

 

Osobnostní a sociální výchova přispívá k rozvoji osobnosti žáka: 

 
Oblast vědomostí, dovedností a schopností  

❑ vede k porozumění sobě samému a druhým 

❑ napomáhá k zvládání vlastního chování 

❑ přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

❑ rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

❑ utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

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

❑ formuje studijní dovednosti 

❑ podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

 
Oblast postojů a hodnot 

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

❑ vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

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

❑ přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

❑ napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů 
chování 

 
 
Tematické okruhy  
 
Osobnostní rozvoj  

❑ Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a 
soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro 
učení a studium 

❑ Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj 
informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o 
sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; 
moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

❑ Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace 
vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a 
studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení 

❑ Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě 
samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; 
dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové 
zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání 
pomoci při potížích 
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❑ Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, 
originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do 
reality), tvořivost v mezilidských vztazích 

 
Sociální rozvoj  

❑ Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči 
odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

❑ Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, 
empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská 
práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou 
dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 

❑ Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného 
člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního 
naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz 
řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti 
(monologické formy - vstup do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho 
pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, 
odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, 
vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti 
komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; 
pravda, lež a předstírání v komunikaci 

❑ Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci 
(seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního 
nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, 
pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a 
respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce 
skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací 
soutěže, konkurence 

 
 
Morální rozvoj  

❑ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů 
a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v 
mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, 
problémy v seberegulaci  

❑ Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot 
a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, 
spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování 
(člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických 
situacích všedního dne 
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Výchova demokratického občana přispívá k rozvoji osobnosti žáka: 

 

Oblast vědomostí, dovedností a schopností  

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

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

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

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

❑ prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

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

 

Oblast postojů a hodnot 

❑ vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě 

❑ vychovává k úctě k zákonu 

❑ rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

❑ učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

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

❑ rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

❑ motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

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

❑ vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

❑ vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

Tematické okruhy 

 

❑ Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a 
demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve 
škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním 
životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy – 
žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; 
spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci 

❑ Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen 
společnosti( jeho  práva a povinnosti, schopnost  je aktivně uplatňovat, přijímat 
odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu 
celku); Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana 
v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického 
politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy 
soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a 
spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) 
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❑ Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy a 
demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako 
základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí  

❑ Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – 
demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní 
kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, 
morálka); význam Ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby 
řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech přispívá k rozvoji 
osobnosti žáka: 

 
Oblast vědomostí, dovedností a schopností 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

❑ rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí 
v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských 
perspektiv 

 
Oblast postojů a hodnot 

❑ pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 

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

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

❑ utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti 

❑ podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám 

❑ upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost 
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Tematické okruhy 

 

❑ Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a 
světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; 
naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice 
národů Evropy 

❑ Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a 
svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život 
Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých 
Evropanů 

❑ Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské 
historie; Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři 
svobody a jejich dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; 
mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže 
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Multikulturní výchova přispívá k rozvoji osobnosti žáka: 

 
Oblast vědomostí, dovedností a schopností 
 

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

❑ rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních 
kontaktů k obohacení sebe i druhých 

❑ učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních 
skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat 
odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých 

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

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

❑ rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci 
vzniku xenofobie 

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

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

 
 
Oblast postojů a hodnot 
 

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

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

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

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

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

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

❑ Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; 
člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; 
poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik 
(zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy 
sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě 

❑ Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat 
tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, 
sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami 
(vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich 
rozdílnosti); předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); 
důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; 
uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality 
mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se 
vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného 
kulturního prostředí do kolektivu třídy 

❑ Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale 
i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o 
různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; 
různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové 
nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku 

❑ Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v 
budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické 
rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky 
odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání 
cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 

❑ Princip sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění každého jedince 
za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život 
v multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření 
společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní 
dokumenty 
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Environmentální výchova přispívá k rozvoji osobnosti žáka: 

 
Oblast vědomostí, dovedností a schopností 

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

❑ vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování 

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

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

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

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

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

❑ seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti. 

❑ učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů 

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

 
Oblast postojů a hodnot 

❑ přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

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

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

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

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

❑ vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí 

❑ vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, přírodnímu a kulturnímu dědictví 
  
 
Tematické okruhy 
 

❑ Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy 
lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na 
nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním 
hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam 
pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les 
(porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); 
lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, 
aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění 
přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) 
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❑ Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody 
pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); 
ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, 
propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj 
výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské 
půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody 
ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy – biodiverzita (funkce 
ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u 
nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, 
využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje 
(zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy 
hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních 
zdrojů v okolí) 

❑ Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní 
prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, 
energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická 
zátěž, doprava a globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a 
demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich 
působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně 
životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření 
s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné 
suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a 
kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada 
předběžné opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady 
MOV) změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a 
perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí 
veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního prostředí 
OSN, Den Země apod.) 

❑ Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 
využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, 
zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); 
náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na 
prostředí); aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, 
důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho 
zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na 
zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); 
nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský 
vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy 
udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) 
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Mediální výchova přispívá k rozvoji osobnosti žáka: 

 
Oblast vědomostí, dovedností a schopností 
 

❑ přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 

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

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

❑ umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 

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

❑ umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v 
demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu) 

❑ vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) 

❑ vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci 

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

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

❑ přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 

 
Oblast postojů a hodnot 
 

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

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

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

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

 
 
Tematické okruhy  
 

Receptivní činnosti 

❑ kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu 
ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení 
od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr 
slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním 
sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; 
identifikování základních orientačních prvků v textu 

❑ interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, jejich 
rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a 
„fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii 
zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a 
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sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení 
vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace 
společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se 
sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání 
prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) 

❑ stavba mediálních sdělení – příklady pravidelností v uspořádání mediovaných 
sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování 
příspěvků podle kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, 
pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, 
blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady stavby a uspořádání zpráv 
(srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například 
skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) 

❑ vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autora v 
mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či 
zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní 
či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků 
z hlediska záměru a hodnotového významu 

❑ fungování a vliv médií ve společnosti – organizace a postavení médií ve 
společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich 
chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní 
život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické 
perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání 
dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v politickém 
životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a 
televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) ; role médií v politických změnách 

  

Tematické okruhy 

Produktivní činnosti 

❑ tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich 
kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) 
vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či 
internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení 

❑ práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či 
internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin 
pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového 
harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci 
v týmu; pravidelnost mediální produkce 
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Průřezová témata I. stupeň 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Osobnostní a sociální výchova      

Rozvoj schopností poznávání Čj INT Prv, Hv, 
Tv, M INT INT 

Sebepoznání a sebepojetí Prv INT Vv, Tv, 
Prv, Aj INT INT 

Seberegulace a sebeorganizace M INT  INT INT 

Psychohygiena Tv INT Čj, Aj, Prv, 
M, Tv INT INT 

Kreativita SP, Vv Čj, Vv, SP INT INT Čj, Aj, SP, 
Vv, Tv, Hv 

Poznávání lidí Prv INT INT INT Pří 

Mezilidské vztahy Tv INT INT INT Čj, SP, Vv, 
Tv, Hv 

Komunikace Čj Čj, Prv INT Čj Čj, Aj 

Kooperace a kompetice M INT INT  
SP, Vv, M, 
Vl, Pří, Aj, 

Tv 
Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 
M INT Čj, Aj, M, 

SP INT M, SP, Čj, 
Aj 

Hodnoty, postoje, praktická etika Čj, Prv INT INT INT  

Výchova demokratického občana      

Občanská společnost a škola  Čj, Prv Čj, Prv Vl Čj, Vl 

Občan, občanská společnost a stát  Prv Prv Vl Čj, Vl 

Formy participace občanů 
v politickém životě 

  Prv Vl Vl 

Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování 

  Prv Vl Vl, Čj 

Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech 

     

Evropa a svět nás zajímá  Prv, Čj Prv, Čj  Vl, Pří, Aj 

Objevujeme Evropu a svět LAO LAO 
Prv 

LAO 
Čj, Aj LAO LAO 

Vl, Pří, Aj 
Jsme Evropané     Vl, Pří, Aj 

Multikulturní výchova      

Kulturní diference  INT Čj  Aj 

Lidské vztahy Prv INT Čj Čj Čj, Vl 

Etnický původ  INT Čj Čj, Vl Čj, Vl 

Multikulturalita   Čj, Aj  Aj 

Princip sociálního smíru a solidarity  INT   Čj, Vl. SP 

Environmentální výchova      

Ekosystémy  Prv Prv Pří Pří 

Základní podmínky života  Prv Prv Pří Pří 

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

 Prv Pří Pří Čj, Pří, Aj 

Vztah člověka k prostředí 
SBD, SD, 

OZ 
Čj, Prv 

SBD, SD, 
OZ 
Prv 

SBD, SD, 
OZ 
Prv 

SBD, SD, 
OZ 
Pří 

SBD, SD, 
OZ 

Čj, Pří 
Mediální výchova      

Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 

    Čj 

Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

   Pří, Vl Čj 

Stavba mediálních sdělení  Čj Čj  Čj 
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Integrace do vzdělávacího oboru   Projekt   Integrace do všech vzdělávacích oborů 

Průřezová témata I. stupeň 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Mediální výchova – pokračování      

Vnímání autora mediálních sdělení     Čj 

Fungování a vliv medií ve společnosti    Čj, Vl, Př  

Tvorba mediálního sdělení    Čj Čj 

Práce v realizačním týmu   Čj   

Integrace do vzdělávacího oboru   Projekt   Integrace do všech vzdělávacích oborů 
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Průřezová témata II. stupeň 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova     

Rozvoj schopností poznávání 
Čj, M, Tv, Vv 

CP 
Čj, M, Tv, Vv 

VkZ 
Čj, M, Tv, Vv 

PR Čj, M, Tv, KrV 

Sebepoznání a sebepojetí VkZ VkO, VkZ VkO, VP, VkZ Ch 

Seberegulace a sebeorganizace Tv CP VkO, Tv, M, 
VkZ Př, Tv Ch, Př, Tv, SV 

Psychohygiena VkO, VkZ VkO, VkZ VkO, Tv, VkZ Ch, Tv, SV  

Kreativita Vv CP Vv, Čj Vv PR KrV 

Poznávání lidí VkO VkO, VkZ VkO, VkZ  

Mezilidské vztahy VkO VkO, VkZ VkO, VkZ VkO 

Komunikace VkO, Aj, Čj, Nj Aj, Čj, Nj, VT, 
VkZ 

VkO, Aj, Čj, Nj 
VkZ PR 

Aj, KzAj, Čj, 
SzČj, CzČj, Nj 

Kooperace a kompetice VkO, Tv Tv VkO, VT, Tv Tv, SV 

Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

VkO, Tv, F, 
VkZ  CP  Tv, F VkO, VP, Tv 

PR Čj, Tv, SV 

Hodnoty, postoje, praktická etika Vv VkO, Čj, VkZ VP, Čj, VkZ  

Výchova demokratického občana     

Občanská společnost a škola VkO, Vv Vv, VkZ VP, Vv VP, KrV 

Občan, občanská společnost a stát VkO VkO, M VkO, VP, Ch, 
D, VkZ VkO, VP 

Formy participace občanů 
v politickém životě 

VkO VkO VkO, D VkO, D 

Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování 

VkO VkO VkO, D VkO, VP, D 

Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech 

    

Evropa a svět nás zajímá VkZ  Čj, D VkO, VP, D 

Objevujeme Evropu a svět LAO LAO 
Aj, VkZ 

LAO 
VP, VkZ 

LAO 
VkO, Aj, KzAj 

Jsme Evropané  D Ch VkO, D 

Multikulturní výchova     

Kulturní diference Čj, D, Hv D PR Aj, VP 

Lidské vztahy VkO D Aj Aj, VP, D 

Etnický původ VkO, D CP   VP, D 

Multikulturalita VkO, Vv, VkZ D, Hv, Vv Čj, Vv  PR VP, KrV 

Princip sociálního smíru a solidarity  VkO  VP, D 

Environmentální výchova     

Ekosystémy Př  Ch Ch 

Základní podmínky života Př CP Eko Ch, Eko Ch 

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

SBD 
Z, Vv, VkZ 

SBD 
Z, Eko, Vv 

SBD Vv 
Z, Ch, Eko, F,  

SBD KrV 
Z, VkO, Ch, F,  

Vztah člověka k prostředí 
SBD, SD, OZ 

Př, VkZ 
SBD, SD, OZ   

Př, Eko 

SBD, SD, OZ, 
PR  

Ch, Př, Eko 

SBD, SD, OZ   
VkO, Ch, Př 

Mediální výchova     

Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 

VkO VkZ VP, VkZ VkO, VP, Čj 

Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

Vv Vv Vv VkO, VP, KrV 

Integrace do vzdělávacího oboru   Projekt       
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Průřezová témata II. stupeň 

 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Mediální výchova – pokračování     

Stavba mediálních sdělení Čj VT VT VP 

Vnímání autora mediálních sdělení   Čj Aj 

Fungování a vliv medií ve společnosti VkO, VkZ VkO, VkZ Ch, VkZ PR VkO, VP 

Tvorba mediálního sdělení VkZ Čj Čj, VT  

Práce v realizačním týmu Vv CP Vv Vv KrV 

Integrace do vzdělávacího oboru   Projekt       
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1.3.4.1 Projekty 

 

Sběrové dny       (SD)   1. - 9. ročník 

❑ Environmentální výchova  
▪ Vztah člověka k prostředí 

 

Ohrožená zvířata     (OH)   1. - 9. ročník 

❑ Environmentální výchova  
▪ Vztah člověka k prostředí 
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1.4 Učební plán 

1.4.1 Tabulace učebního plánu 

1.4.1.1  Tabulace učebního plánu povinných a volitelných předmětů 

 

Učební plán - I. stupeň 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 

            
Minimální 

časová 
dotace 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk 8 7 6 6 6 33 33 

Cizí jazyk 0 0 3 3 3 9 9 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4 4 4 20 20 

Informační a komunikační technologie Informatika 0 0 0 1 1 2 2 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 3 0 0 7 

11 Vlastivěda 0 0 0 1 1 2 

Přírodověda 0 0 0 1 1 2 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

12 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět práce Svět práce 1 1 1 1 1 5 5 

Průřezová témata  P 

Disponibilní časová dotace  

Výtvarná výchova 1 1 1 0 0 3 

16 
Český jazyk 1 2 2 2 1 8 

Matematika 0 1 1 1 1 4 

Vlastivěda 0 0 0 0 1 1 

Celková povinná časová dotace             

118 
     Minimální počet hodin v ročníku 18 18 22 22 22 102 

     Maximální počet hodin v ročníku 22 22 26 26 26 122 

     Školní dotace 21 22 25 25 25 118 

 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání   

 

© Základní škola Týniště nad Orlicí 
 

-32- 

 

Učební plán – II. stupeň 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník 

            
Minimální 

časová 

dotace 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 4 4 4 3 15 15 15 

Cizí jazyk 

Další cizí jazyk* 

3 

0 

3 
2 

 

3 

2 

3 

2 

12 

6 

1
2 
6 

12 

6 

Matematika a její aplikace 4 4 4 3 15 15 15 

Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 1 1 4 4 4 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 1 7 

10 10 
Výchova k občanství 1 1 1 0 3 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 1 1 1 4 

20 20 
Chemie 0 0 2 2 4 

Přírodopis 2 1 2 2 7 

Zeměpis 2 1 1 1 5 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 2 1 0 5 

9 9 
Hudební výchova 2 2 0 0 4 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

10 10 
Výchova ke zdraví 1 1 0 0 2 

Člověk a svět práce Svět práce 1 1 1 0 3 3 3 

Disponibilní časová dotace  

Český jazyk a literatura 0 0 0 2 2 

18 18 

Matematika 0 0 0 2 2 

Dějepis 0 0 0 1 1 

Zeměpis 0 1 0 1 2 

Výchova ke zdraví 0 0 1 0 1 

Svět práce 0 0 0 1 1 

Praktika z přírodopisu / 
Ekologie* 

1 0 0 1 2 

Fyzika 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 0 0 1 0 1 

Konverzace 
z anglického jazyka 

0 0 1 1 2 

Průřezová témata  P 

Celková povinná časová dotace            

122 
     Minimální počet hodin v ročníku 28 28 30 30 116   

     Maximální počet hodin v ročníku 30 30 32 32 124   

 Školní dotace 30 30 31 31 122   

Poznámka: Předměty označené hvězdičkou * jsou pro žáky volitelné 
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1.4.2 Poznámky k učebnímu plánu 

 
I. stupeň 

 
❑ Matematika – k posílení vzdělávacího oboru Matematika byly využity 4 hodiny 

z disponibilní časové dotace, tj. 24 hodin matematiky v 1. - 5. ročníku týdně, 
 

❑ Výtvarná výchova – k posílení vzdělávací oblasti Umění a kultura byly u oboru 
Výtvarná výchova využity 3 hodiny z disponibilní časové dotace, tj. 10 hodin výtvarné 
výchovy v 1. - 5. ročníku týdně, 

 

❑ Český jazyk – k posílení vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace bylo u 
oboru Český jazyk využito 8 hodin z disponibilní časové dotace, tj. 41 hodin českého 
jazyka v 1. - 5. ročníku týdně, 

 

❑ Vlastivěda – k posílení vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět byla u oboru 
Vlastivěda využita 1 hodina z disponibilní časové dotace, tj. 2 hodiny vlastivědy v   5. 
ročníku týdně. 

 
 
II. stupeň 

 
❑ Český jazyk a literatura – k posílení vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace byly u oboru Český jazyk a literatura využity 2 hodiny z disponibilní 
časové dotace, tj. 5 hodin českého jazyka a literatury v 9. ročníku týdně. 

 
❑ Matematika – k posílení vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace byly 

využity 2 hodiny z disponibilní časové dotace, tj. 5 hodin matematiky v 9. ročníku 
týdně. 

 

❑ Dějepis – k posílení vzdělávací oblasti Člověk a společnost byla využita 1 hodina 
z disponibilní časové dotace, tj. 2 hodiny dějepisu v 9. ročníku týdně. 

 

❑ Praktika z přírodopisu / Ekologie – k posílení vzdělávací oblasti Člověk            a 
příroda byly u oboru Praktika z přírodopisu / Ekologie využity 2 hodiny z disponibilní 
časové dotace, tj. 1 hodina v 6. a 9. ročníku týdně. Obor praktika z přírodopisu a 
ekologie patří do skupiny volitelných předmětů v 6. a 9. ročníku (žák si vybírá pouze 
1 předmět). 

 

❑ Fyzika – k posílení vzdělávací oblasti Člověk a příroda byly u oboru Fyzika využity 
další 4 hodiny z disponibilní časové dotace, tj. 2 hodiny fyziky v 6.-9. ročníku týdně. 

 

❑ Zeměpis – k posílení vzdělávací oblasti Člověk a příroda byla využity 2 hodiny 
z disponibilní časové dotace, tj. 2 hodiny zeměpisu v 7. a 9. ročníku týdně. 

 

❑ Výchova ke zdraví – k posílení vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byla využita 1 
hodina z disponibilní časové dotace, tj. 1 hodina výchovy ke zdraví v 8. ročníku týdně 

 

❑ Konverzace z anglického jazyka – k posílení vzdělávací oblasti Jazyk                a 
jazyková komunikace byly u oboru Konverzace z anglického jazyka využity        2 
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hodiny z disponibilní časové dotace, tj. 4 hodiny v oblasti jazyka a jazykové 
komunikace v 8. a 9. ročníku týdně 

 

❑ Hudební výchova – vzdělávací obsah oboru hudební výchova je rozdělen do 6. – 
7. ročníku, tj. 2 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku 

 
❑ Svět práce – k posílení vzdělávací oblasti Člověk a svět práce byla využita 1 

hodina z disponibilní časové dotace, tj. 1 hodina světa práce v 9. ročníku, vzdělávací 
obsah oboru svět práce je rozdělen na: 

▪ Praktické činnosti - 1. pololetí chlapci, 2. pololetí dívky, 6.-7. ročník 

▪ Domácnost - 1. pololetí dívky, 2. pololetí chlapci, 6.- 7. ročník 

▪ Volba povolání – společně chlapci a dívky, 8.- 9. ročník 

 
❑ Druhý cizí jazyk – minimální časová dotace byla využita 6 hodinami od 7. - 9. 

ročníku. 
 

 

 

1.5 Učební osnovy 

1.5.1 Název vyučovacího předmětu 

 

 

I. stupeň 

Povinné předměty:  

❑  Český jazyk          (Čj)    1. - 5. ročník        

❑  Anglický jazyk         (Aj)    3. - 5. ročník        

❑  Matematika          (M)    1. - 5. ročník 

❑  Informatika          (In)    4. - 5. ročník 

❑  Prvouka            (Prv)    1. - 3. ročník 

❑  Vlastivěda           (Vl)    4. - 5. ročník 

❑  Přírodověda          (Pří)    4. - 5. ročník 

❑  Hudební výchova        (HV)    1. - 5. ročník 

❑  Výtvarná výchova        (VV)    1. - 5. ročník 

❑  Tělesná výchova        (TV)    1. - 5. ročník 

❑  Svět práce – praktické činnosti  (SP)    1. - 5. ročník 
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II. stupeň  

Povinné a volitelné předměty: 

❑  Český jazyk a literatura  (Čj)    6. - 9. ročník 

❑  Anglický jazyk          (Aj)    6. - 9. ročník 

❑  Matematika           (M)    6. - 9. ročník 

❑  Informatika           (In)    6. – 9. ročník 

❑  Dějepis             (D)    6. - 9. ročník 

❑  Výchova k občanství        (VkO)   6. - 8. ročník 

❑  Fyzika              (F)    6. - 9. ročník 

❑  Chemie             (Ch)    8. - 9. ročník 

❑  Přírodopis            (Př)    6. - 9. ročník 

❑  Zeměpis             (Z)    6. - 9. ročník 

❑  Výtvarná výchova         (VV)    6. - 8. ročník 

❑  Hudební výchova         (HV)    6. - 7. ročník 

❑  Tělesná výchova         (TV)    6. - 9. ročník 

❑  Výchova ke zdraví         (VkZ)   6. - 8. ročník 

❑  Svět práce – praktické činnosti   (PČ)    6. - 7. ročník 

❑  Svět práce – domácnost      (Dom)   6. - 7. ročník 

❑  Svět práce – volba povolání     (VP)    8. - 9. ročník 

❑  Německý jazyk          (NJ)    7. - 9. ročník 

❑  Ruský jazyk           (RJ)    7. - 9. ročník 

❑  Praktika z přírodopisu       (PzPř)   6., 9. ročník 

❑  Ekologie             (Eko)   6., 9. ročník 

❑  Konverzace z anglického jazyka   (KzAJ)   8. - 9. ročník 
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1.5.2 Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

1.5.2.1 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předměty - I. stupeň 

Vzdělávací 
obory 

Vzdělávací obsahy 

1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 

  
  

Časová dotace 
předmětů v 
jednotlivých 

ročnících  
  
  

 Formy 

realizace 
Místo 

realizace 
Druh 

skupiny 

Český jazyk 

Komunikační a 
slohová výchova, 
jazyková výchova, 
literární výchova 

9 8+1 8 7+1 6+1 
Vyučovací 

hodina 

Učebna, 
knihovna, 
divadlo 

Celá 
třída 

Cizí jazyk 

Receptivní, 
produktivní a 

interaktivní řečové 
dovednosti 

0 0 3 3 3 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

Celá 
třída 
nebo 

jazyková 
skupina  

Matematika 

Číslo a početní 
operace, závislosti 

vztahy a práce s daty, 
geometrie v rovině a 

v prostoru, 
nestandardní aplikační 

úlohy a problémy 

4 5 4+1 4 5 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

Celá 
třída 

Informatika 

Základy práce 
s počítačem, 

vyhledávání informací 
a komunikace, 

zpracování a využití 
informací 

0 0 0 0 1 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

Celá 
třída 

Prvouka 

Místo, kde žijeme, lidé 
kolem nás, lidé a čas, 
rozmanitost přírody, 
člověk a jeho zdraví 

2 2 3 0 0 
Vyučovací 

hodina 
Učebna, 

terén 
Celá 
třída 

Vlastivěda 
Místo, kde žijeme, lidé 
kolem nás, lidé a čas, 
rozmanitost přírody 

0 0 0 2 1 
Vyučovací 

hodina 
Učebna, 

terén 
Celá 
třída 

Přírodověda 

Místo, kde žijeme, lidé 
kolem nás, lidé a čas, 
rozmanitost přírody, 
člověk a jeho zdraví 

0 0 0 1+1 1+1 
Vyučovací 

hodina 
Učebna, 

terén 
Celá 
třída 

Hudební výchova 

Vokální a 
instrumentální 

činnosti, hudebně 
pohybové činnosti, 
poslechové činnosti 

1 1 1 1 1 
Vyučovací 

hodina 

Učebna, 
kulturní 

dům 

Celá 
třída 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání   

 

© Základní škola Týniště nad Orlicí 
 

-37- 

 

Vyučovací předměty - I. stupeň 

Vzdělávací 
obory 

Vzdělávací obsahy 

1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 

  
  

Časová dotace 
předmětů v 
jednotlivých 

ročnících  
  
  

 Formy 
realizace 

Místo 
realizace 

Druh 
skupiny 

Výtvarná výchova 

Rozvíjení smyslové 
citlivosti, uplatňování 

subjektivity, ověřování 
komunikačních účinků 

1+1 1+1 1+1 2 2 
Vyučovací 

hodina 
Učebna, 

terén 
Celá 
třída 

Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující 
zdraví, činnosti 

ovlivňující úroveň 
pohybových 

dovedností, činnosti 
podporující pohybové 

učení 

2 2 2 2 2 
Vyučovací 

hodina 

Školní 
hřiště, 

tělocvična 

Celá 
třída 

Svět práce 

Práce s drobným 
materiálem, 

konstrukční činnosti, 
pěstitelské práce, 
příprava pokrmů 

1 1 1 1 1 
Vyučovací 

hodina 
Učebna, 

terén 
Celá 
třída 
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Vyučovací předměty – II. stupeň 

Vzdělávací obory Vzdělávací obsahy 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník 

  
Časová dotace 

předmětů v 
jednotlivých 

ročnících  
  
  

 Formy 

realizace 
Místo 

realizace 
Druh 

skupiny 

Český jazyk a 
literatura 

Komunikační a 
slohová výchova, 
jazyková výchova, 
literární výchova 

4 4 4 5 
Vyučovací 

hodina 

Učebna, 
knihovna, 
divadlo 

Celá 
třída 

Cizí jazyk – Aj 

Receptivní, 
produktivní a 

interaktivní řečové 
dovednosti 

3 3 3 3 

Vyučovací 
hodina, 

poznávací 
zájezd 

Učebna, 
terén 

Jazykové 
skupiny 
po max. 

24 

Matematika 

Číslo a proměnná, 
závislosti, vztahy a 

práce s daty, 
geometrie v rovině a 

v prostoru, 
nestandardní 

aplikační úlohy a 
problémy 

4 4 4 5 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

Celá 
třída 

Informatika 

Základy práce 
s počítačem, 

vyhledávání informací 
a komunikace, 

zpracování a využití 
informací 

1 1 1 1 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

Celá 
třída 

Dějepis 

Člověk v dějinách, 
počátky lidské 

společnosti, nejstarší 
civilizace, kořeny 
evropské kultury, 

křesťanství a 
středověká Evropa, 
objevy a dobývání, 
počátky nové doby, 

modernizace 
společnosti, moderní 
doba, rozdělený a 
integrující se svět 

2 2 2 2 
Vyučovací 
hodina, 
projekt 

Učebna, 
muzeum 

Celá 
třída 

Výchova k občanství 

Člověk ve 
společnosti, člověk 
jako jedinec, stát a 
hospodářství, stát a 
právo, mezinárodní 
vztahy, globální svět 

1 1 1 0 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

 
Celá 
třída 
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Vyučovací předměty – II. stupeň 

Vzdělávací obory Vzdělávací obsahy 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník 

 
Časová dotace 

předmětů v 
jednotlivých 

ročnících  
  
  

 Formy 

realizace 
Místo 

realizace 
Druh 

skupiny 

Fyzika 

Látky a tělesa, pohyb 
těles, mechanické 
vlastnosti tekutin, 
energie, zvukové 

děje, 
elektromagnetické a 
světelné děje, vesmír 

2 2 2 2 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

Celá 
třída 

Chemie 

Pozorování, pokus a 
bezpečnost práce, 
směsi, částicové 
složení látek a 

chemické prvky, 
chemické reakce, 

anorganické 
sloučeniny, organické 
sloučeniny, chemie a 

společnost 

0 0 2 2 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

Celá 
třída 

Přírodopis 

Obecná biologie a 
genetika, biologie 

hub, biologie rostlin, 
biologie živočichů, 
biologie člověka, 
neživá příroda, 

základy ekologie, 
praktické poznávání 

přírody 

2 1 2 2 
Vyučovací 
hodina, 
projekt 

Učebna, 
terén, 
ZOO 

Celá 
třída 

Zeměpis 

Geografické 
informace, zdroje 
dat, kartografie a 

topografie, přírodní 
obraz Země, regiony 
světa, společenské a 

hospodářské 
prostředí, životní 
prostředí, Česká 
republika, terénní 
geografická výuka, 
praxe a aplikace 

2 2 1 2 
Vyučovací 

hodina 
Učebna, 

terén 
Celá 
třída 

Výtvarná výchova  

Rozvíjení smyslové 
citlivosti, uplatňování 

subjektivity, 
ověřování 

komunikačních 
účinků 

2 2 2 0 
Vyučovací 

hodina 
Učebna, 

terén 
Celá 
třída 
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Vyučovací předměty – II. stupeň 

Vzdělávací obory Vzdělávací obsahy 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník 

  
Časová dotace 

předmětů v 
jednotlivých 

ročnících  
  
  

 Formy 

realizace 
Místo 

realizace 
Druh 

skupiny 

Hudební výchova 

Vokální, 
instrumentální, 

hudebně pohybové, 
poslechové činnosti 

2 2 0 0 
Vyučovací 

hodina 

Učebna 
hudební 
výchovy 

Celá 
třída 

Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující 
zdraví, činnosti 

ovlivňující úroveň 
pohybových 

dovedností, činnosti 
podporující pohybové 

učení 

2 2 2 2 
Vyučovací 

hodina 

Školní 
hřiště, 

stadion, 
terén, 

tělocvična 

Celá 
třída 
nebo 

chlapci X 
dívky 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a 
formy soužití, změny 

v životě člověka a 
jejich reflexe, zdravý 
způsob života a péče 

o zdraví, rizika 
ohrožující zdraví a 
jejich prevence, 

hodnota a podpora 
zdraví, osobnostní a 

sociální rozvoj 

1 1 1 0 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

Celá 
třída 

SP – Praktické činnosti 
Práce s technickými 

materiály 
0,5 0,5 0 0 

Vyučovací 
hodina 

Učebna 
chlapci X 

dívky 

SP – Domácnost 
Příprava pokrmů, 
provoz a údržba 

domácnosti 
0,5 0,5 0 0 

Vyučovací 
hodina 

Učebna 
chlapci X 

dívky 

SP – Volba povolání 

Trh práce, volba 
profesní orientace, 

možnosti vzdělávání, 
zaměstnání, 
podnikání 

0 0 1 1 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

Celá 
třída 

Druhý cizí jazyk – NJ, 
RJ 

Receptivní, 
produktivní a 

interaktivní řečové 
dovednosti 

0 2 2 2 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

Jazyková 
skupina 
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Vyučovací předměty – II. stupeň 

Vzdělávací obory Vzdělávací obsahy 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník 

  
Časová dotace 

předmětů v 
jednotlivých 

ročnících  
  
  

 Formy 

realizace 
Místo 

realizace 
Druh 

skupiny 

Praktika z 
přírodopisu 

Obecná biologie a 
genetika, biologie 

hub, biologie rostlin, 
biologie živočichů, 
biologie člověka, 
neživá příroda, 

základy ekologie, 
praktické poznávání 

přírody 

1 0 0 1 
Vyučovací 

hodina 

Učebna, 
terén, 

exkurze 

Výuka 
v bloku 

s ekologií, 
výběr 

žáků dle 
oboru  

Ekologie 

Základy ekologie, 
praktické poznávání 
přírody, geografické 

informace, zdroje dat, 
kartografie a 

topografie, přírodní 
obraz Země, regiony 
světa, společenské a 

hospodářské 
prostředí, životní 
prostředí, Česká 
republika, terénní 
geografická výuka, 
praxe a aplikace 

1 0 0 1 
Vyučovací 

hodina 

Učebna, 
terén, 

exkurze  

 
 
 

Výuka 
v bloku 
s PzPř, 
výběr 

žáků dle 
oboru 

 
 
 
 
 
 

Konverzace 
v anglickém jazyce 

Receptivní, 
produktivní a 

interaktivní řečové 
dovednosti 

0 0 1 1 
Vyučovací 

hodina 
Učebna 

Jazykové 
skupiny 
po max. 

24 
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

 

 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně 
vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné 
vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména 
podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a 
dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, 
vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.  

 Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích 
oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk4. Kultivace jazykových 
dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí.  

 Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné 
nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v 
dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i 
písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské 
společnosti. Při realizaci tohoto vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní 
mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli 
pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání 
okolního světa i sebe sama.  

 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, 
ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové 
výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek 
vzájemně prolíná.  

 V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, 
číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo 
slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a 
kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku 
textu a jeho výstavbu.  

 V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 
spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková 
výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem 
jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a 
dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti 
porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat 
k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání 
většiny informací, ale i předmětem poznávání.  

 V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní 
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně 
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a 
produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou 
pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 
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  Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím 
Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. Cizí jazyk a Další 
cizí jazyk4 přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá 
snižovat jazykové bariéry, a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním 
životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti 
ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí 
závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro 
spolupráci škol na mezinárodních projektech.  

 Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně 

ovládání cizího jazyka5. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, 

vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky)6.  

 Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání 
v mateřském jazyce a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura 
žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka k:  
 

❑ pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého 
sjednocujícího činitele národního společenství  

❑ pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání  
❑ rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj 

osobního i kulturního bohatství  
❑ rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 
❑ vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 

informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 
❑ zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 

pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  
❑ samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a 

literárními prameny i s texty různého zaměření  
❑ získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako 

prostředku prosazení sebe sama  
❑ individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k 

rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založeným na 
uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání.  
4 Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové 

dotaci 6 hodin. 

5 V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro 

další osvojování jazyka. Cílem je rovněž rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému jazyku, případně 

dalším jazykům.  

6 Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, 

sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve 

kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.  
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Úroveň A2: Žák – rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho 

bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). 

Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu 

informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, 

bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.  

Úroveň A1: Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět 

konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající 

se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné 

otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci. 
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Český jazyk 

Specifické cíle  

Kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě je 
základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků základní školy, nástrojem funkčního 
dorozumívání i nástrojem jejich integrace do lidských společenství. Otevírá žákům svět 
vyjádřený verbálními prostředky a umožňuje jim komunikaci s kulturními výtvory a 
hodnotami. Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně a ve vzájemné podmíněnosti s jejich 
rozumovým a emocionálním zráním. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák 
schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí. Získává 
prostředky k tomu, aby chápal význam nejdůležitějších literárních výtvorů nejen v historii 
národní, ale i světové kultury a mohl se orientovat v různých formách slovesné produkce 
současnosti. 

Ovládnutí jazykových prostředků češtiny je i základním předpokladem úspěšného 
vzdělávání v dalších oblastech, zejména při osvojování cizích jazyků. 

Ve své jazykové části se výuka zaměřuje především na to, aby: 
❑ si žáci v žádoucí míře kvality i kvantity, trvalosti a správnosti osvojili techniku čtení a 

psaní a prokazovali ji ve škole i mimo školu, 
❑ se naučili souvisle vyjadřovat a dovedli správně a kultivovaně používat mateřský jazyk 

v běžných situacích, 
❑ získali pro život významné dovednosti, spojené s mnohostrannou komunikací člověka 

v moderní společnosti (ústní a písemné způsoby vyjadřování ve vztahu k odlišným 
adresátům, schopnost vyjadřovat vlastní názory, vystupovat před lidmi ap.), 

❑ poznávali bohatost českého jazyka, jeho slovní zásoby a v praxi dovedli používat 
elementární pravidla stylistiky, 

❑ si osvojili základní poznatky ze systému českého jazyka a prakticky ovládli základy 
českého pravopisu. 

V literárně výchovné části směřuje výuka k tomu, aby: 
❑ se žáci, přiměřeně svému věku, naučili s porozuměním číst a interpretovat přístupné 

texty z literatury minulosti i současnosti a postupně si vytvářeli základní čtenářské 
dovednosti a návyky, 

❑ získali elementární a použitelné literárněvědní poznatky, důležité pro pochopení 
čteného textu, pro jeho rozbor a hodnocení, 

❑ se seznámili s nejdůležitějšími literárními žánry a formami a dovedli rozlišovat 
hodnotnou literaturu od literatury konzumní a manipulační, 

❑ se na základě četby a dalších činností utvářel jejich čtenářský vkus a trvalý zájem o 
četbu, 

❑ chápali funkci divadla, filmu, televize a ostatních médií, naučili se orientovat v jejich 
mnohostranné nabídce z hlediska kvality a významu pro vlastní život. 

Významnou funkcí literární výchovy je prostřednictvím četby podporovat 
emocionální zrání žáků a na příkladech jim ozřejmovat životní a mravní hodnoty, které 
ovlivňují způsoby jednání a rozhodování lidí. Tím se jim otevírá i cesta k sebepoznání a k 
pozitivním životním motivacím. Pěstuje u žáků smysl pro krásu jazykového výrazu a 
uměleckého obrazu skutečnosti, probouzí v nich city lidské solidarity a spoluúčasti.
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Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Učitel využívá dostupných nebo vlastních materiálů a metod. Žáci se podílejí na 
stavbě hodiny, učí se pracovat s vlastními chybami. Značný význam má individuální přístup 
učitele k žákům. 

Orientaci v jazyce se žáci učí tak, že v hodinách českého jazyka a literatury mizí 
ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohového výcviku a literární výchovy a žáci si v každé 
hodině českého jazyka a literatury uvědomují propojenost jazyka, stylistických prvků i 
literárních prvků. 

I když je ve středu pozornosti učivo právě probíraného tématu, je třeba opakovat a 
zdokonalovat vyjadřovací schopnosti a dovednosti žáků. Proto se po celý rok zařazují 
jazykové rozbory, cvičení pravopisná, lexikálně sémantická a stylizační a průběžně se pečuje 
o zvukovou stránku mluvnických projevů. Význam pravopisu nelze přeceňovat, ale ani 
podceňovat. Pozornost se zaměřuje na jevy základní, žáci se učí užívat jazykových příruček: 
Pravidel českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny a Slovníku cizích slov. 

Při zadávání témat slohových prací učitel přihlíží k znalostem a zájmům žáků. 
Podstatou práce v literární výchově je, aby se žáci učili pozorně vnímat literární text, rozumět 
jeho významům a smyslu; porozumění literárnímu textu spojené s kultivací citů a prožitků a 
s pochopením významu literatury pro život mladého člověka tvoří základ pro utváření 
trvalého zájmu žáků o hodnotnou četbu, divadlo i o hodnotnou filmovou a televizní produkci. 
Ve vyšších ročnících základní školy by žáci při práci s literárními texty a v dalších činnostech 
měli postupně poznávat – v jednoduchém systému – prvky poetiky základních literárních 
žánrů, pochopit jejich funkce v literárním textu a osvojených pojmů a poznatků umět 
používat při rozboru, výkladu a hodnocení literárního textu (díla).  

Konkrétní postup ve vyučování (pořadí témat, výběr textů, děl, autorů) si vytváří 
učitel. Ten stanovuje, s přihlédnutím k zájmům žáků, i tituly souvislé četby (2–3 knihy na 
ročník) a rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva.
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Cizí jazyk 

Specifické cíle 

Výuka cizím jazykům na základní škole vytváří předpoklady pro budoucí zapojení 
žáků do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa, připravuje je jak k 
praktickému užívání jazyka, tak k objevování a chápání skutečností, které se nacházejí i 
mimo oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. 

Vyučovací činnost učitele by měla vytvářet podmínky k tomu, aby: 
❑ se u žáků postupně rozvíjela schopnost chápat a správně interpretovat slyšené i čtené 

cizojazyčné texty a přiměřeně na ně reagovat, schopnost vést rozhovor i souvisle 
hovořit v rámci nejběžnějších situací každodenního života, jazykově správně a z 
hlediska výslovnosti co nejblíže normě, schopnost písemně zformulovat nejběžnější 
typy sdělení s respektováním základních pravopisných pravidel, 

❑ se žáci seznamovali se základními poznatky z reálií zemí příslušné jazykové oblasti, s 
nejběžnějšími zvyky a sociálními konvencemi, 

❑ si žáci osvojovali učební postupy potřebné k efektivnímu studiu cizích jazyků, 
❑ žáci měli příležitost zvyšovat celkovou úroveň svého vyjadřování i vzájemného chování 

a současně rozvíjet intelektuální, etickou, emocionální a estetickou složku osobnosti, 
❑ si rozšiřovali všeobecný kulturní obzor, který je předpokladem k formování postojů 

vedoucích k vytváření porozumění mezi národy, k pěstování vzájemné tolerance a 
respektu, k úctě ke kulturním hodnotám jiných národů. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Výuku cizího jazyka na základní škole lze rozčlenit do tří dvouletých vzájemně 
propojených etap. 

1. etapa (3. a 5. ročník) tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o 
probuzení zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. 
Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby příslušného jazyka, na zvládnutí 
vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových 
dovedností a na první seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí příslušné 
jazykové oblasti. 

Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního 
života přiměřeně jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se 
vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat; k těmto dvěma 
grafickým dovednostem se přistupuje teprve až po důkladném audioorálním procvičení 
jazykových jevů. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, 
slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. 

Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci na tvořivých 
činnostech a hře. Výuka je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též s hudební, 
pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebírá některé techniky a 
obohacuje je novými prvky (viz např. hraní rolí, dramatické improvizace ap.), využívá se 
nahrávek, říkanek, básniček, písniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích. Vyučující 
rozvíjí představivost dětí, podněcuje a oceňuje jejich aktivitu a invenci, jejich tvůrčí přístup 
k činnostem. 
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Ve 2. etapě (6. a 7. ročník) jde již více o osvojování cizího jazyka 
jako prostředku dorozumívání a získávání dalších poznatků. Pozornost se věnuje rozvoji 
všech řečových dovedností, čtení a písemné vyjadřování nabývá postupně na významu. Žáci 
si začínají uvědomovat odlišnosti struktur studovaného cizího jazyka a mateřského jazyka. 

Spolu s uplatňováním metod a forem práce z předchozí etapy se zavádějí i takové, 
které vyžadují uvědomělý přístup k osvojování gramatického a lexikálního učiva, ale i 
samostatnou práci žáků. 

Ve 3. etapě (8. a 9. ročník) se výuka soustřeďuje na komplexní rozvoj řečových 
dovedností, přičemž se na rozvoj čtení s porozuměním a písemné vyjadřování klade ještě 
větší důraz než v předchozí etapě. Stále více se pracuje i s autentickými materiály různého 
druhu (zvukovými i tištěnými), uplatňuje se snaha využívat informací z cizojazyčných zdrojů 
pro obohacení výuky některých předmětů, dochází tak k výraznějšímu propojení jak s 
mateřským jazykem, tak s dalšími humanitními i přírodovědnými předměty. Ve stále větším 
rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních 
aspektů. 

S rozšiřováním rozsahu osvojovaného učiva a se zvyšováním celkové intelektuální 
úrovně žáků se dále obohacují zavedené metody a formy práce, více se uplatňuje logičnost 
a tvořivá samostatná práce žáků. Soustavná pozornost se věnuje osvojování účinných 
studijních dovedností a návyků, včetně uplatňování autokorekce a způsobů skupinové práce 
(např. zpracování různých jednoduchých projektů). 

V posledním roce výuky dochází i k logickému utřídění učiva všech šesti let. 

 

Konverzace v anglickém jazyce 

Charakteristika předmětu 

Konverzace v cizím jazyce umožňuje žákům dokonalejší osvojení již studovaného 
cizího jazyka, zejména při poslechu s porozuměním a při samostatném ústním vyjadřování. 
Žáci mají získat větší samostatnost a jistotu v užívání již známého jazykového materiálu 
v tematicky širších a obsahově náročnějších projevech. Při rozvíjení poslechu se klade důraz 
především na zdokonalování schopnosti porozumět projevu rodilého mluvčího pronesenému 
v přirozeném tempu a s přirozenou intonací. Současně se žáci pravidelně cvičí v odhadování 
neznámého slovního materiálu. Při rozvíjení ústního vyjadřování se zdokonaluje dovednost 
dorozumět se v běžných každodenních situacích. Současně se cvičí schopnost vyjadřovat 
myšlenky jednoduchou formou za pomoci známého jazykového materiálu. V rámci poslechu 
i ústního vyjadřování se věnuje pozornost nácviku prvků tlumočení v rozsahu probraných 
jazykových prostředků. V návaznosti na povinnou výuku a poznatky z ostatních předmětů 
žáci získávají další informace z oblastí reálií příslušných jazykových oblastí, průběžně se 
uplatňují výchovné složky cizojazyčného vyučování. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Obsah výuky spočívá v rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků žáků 
při rozmanitějších i poněkud náročnějších činnostech než v povinném předmětu. Jazykové 
prostředky, na jejichž základě se tyto činnosti realizují, narůstají pouze v oblastí slovní 
zásoby. 

 

 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 
© Základní škola Týniště nad Orlicí 

 
-49- 

Ve výuce se pravidelně uplatňují prostředky aktivizující činnost 
žáků – hry, dramatizace, recitace, zpěv, párové a skupinové formy práce, problémové úkoly 
aj. pro oživení situací se bohatě využívá autentických materiálů různého druhu (zvukových i  

vizuálních). Výuka by měla být poutavá, obsahem i formou zajímavá a přitažlivá, 
měla by vytvářet příznivou atmosféru pro spontánní projevy žáka a navozovat situace, které 
podporují aktivitu žáků při zvládání cizího jazyka. 

Tematické celky 

Celkově se vychází z tematických celků povinného vyučování, přihlíží se k zájmům a 
zaměření dané skupiny žáků. Převažuje orientace na přirozené situace, které spojují školní 
vyučování se životem a prostředím žáků, Žáci si osvojují schopnost začínat konverzaci, 
udržovat ji a zakončit. Učí se vyjadřovat své osobní zkušenosti, pocity a názory 
prostřednictvím osvojeného jazykového materiálu. 
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti 
 
 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena 
především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a 
pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v 
praktickém životě, a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji 
nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další 
úspěšné studium.  
 Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a 
pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, 
algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.  
 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři 
tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který 
na druhém stupni navazuje a dále ho prohlubuje tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci 
osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, 
algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové 
porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, 
odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí 
při matematizaci reálných situací.  
 V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy 
změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich 
reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že 
změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a 
závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují 
a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného 
počítačového softwaru nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k 
pochopení pojmu funkce.  
 V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují 
geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti 
útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině 
(resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah 
(resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede 
žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních 
situací.  
 Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a 
problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech 
školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly 
prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit 
problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje 
a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž 
obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní 
schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně 
úspěšní.  
 Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný 
počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, 
což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a 
v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji 
informací. 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka k:  

 

❑ využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – 
odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 

❑ rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojování si 
nezbytných matematických vzorců a algoritmů 

❑ rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a 
srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických 
problémů 

❑ rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních 
matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a 
na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů  

❑ vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod 
řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu  

❑ vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s 
matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování 
matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než 
její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a 
jedna situace může být vyjádřena různými modely  

❑ provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě 
správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku 
vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému  

❑ přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně 
symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování 
grafického projevu  

❑ rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících 
situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání 
možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby  

❑ rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné 
sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, 
vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě 
zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů 
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Matematika 

Specifické cíle 

Matematika spolu s výukou českého jazyka tvoří osu vzdělávacího procesu základní 
školy. Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v 
praktickém životě a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů 
profesionální přípravy i různých směrů studia na středních školách. Rozvíjí intelektuální 
schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost 
logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, 
pracovitost, kritičnost. 

Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání 
přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů. 

Vyučování matematice směřuje k tomu, aby se žáci naučili: 
❑ provádět početní výkony s přirozenými desetinnými čísly a zlomky, a to pamětně i 

písemně, při řešení složitějších úloh užívat racionálně kapesní kalkulátor, 
❑ řešit úlohy z praxe s užitím početních výkonů, včetně užití procentového počtu a 

jednoduchého úrokování, 
❑ provádět odhady výsledků řešení a posuzovat jejich reálnost, provádět potřebné 

zaokrouhlení, 
❑ číst a užívat jednoduché statistické tabulky a diagramy, 
❑ užívat proměnnou, chápat její význam, řešit rovnice a nerovnice a užívat je při řešení 

úloh, 
❑ zapisovat a graficky znázornit závislosti kvantitativních jevů v přírodě a ve společnosti 

a pracovat s některými konkrétními funkcemi při řešení úloh z praxe, 
❑ řešit metrické geometrické úlohy, vypočítat obvody a obsahy rovinných obrazců, 

povrchy a objemy těles, užívat základní vztahy mezi rovinnými obrazci (shodnost, 
podobnost), 

❑ orientovat se v rovině a v prostoru, užívat soustavu souřadnic, chápat vztah mezi čísly 
a body jako základ počítačových znázornění a projektů, 

❑ dokazovat jednoduchá tvrzení a vyvozovat logické závěry z daných předpokladů. 
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INFORMATIKA  
 
Charakteristika vzdělávací oblasti  
 
 Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického 
myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na 
aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje 
prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich 
optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení praktických 
úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive počítači. 
Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak k porozumění zákonitostem 
digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání.  
 Na prvním stupni základního vzdělávání si žáci prostřednictvím her, experimentů, 
diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a 
informace zaznamenávat, a objevují informatické aspekty světa kolem nich. Postupně si 
žáci rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho a hledat jeho řešení. Ve vhodném 
programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy. Informatika také společně s 
ostatními obory pokládá základy uživatelských dovedností. Poznáváním, jak se s digitálními 
technologiemi pracuje, si žáci vytvářejí základ pro pochopení informatických konceptů. 
Součástí je i bezpečné zacházení s technologiemi a osvojování dovedností a návyků, které 
vedou k prevenci rizikového chování.  
 I na druhém stupni základního vzdělávání žáci tvoří, experimentují, prověřují své 
hypotézy, objevují, aktivně hledají, navrhují a ověřují různá řešení, diskutují s ostatními a 
tím si prohlubují a rozvíjejí porozumění základním informatickým konceptům a principům 
fungování digitálních technologií. Při analýze problému vybírají, které aspekty lze zanedbat 
a které jsou podstatné pro jeho řešení. Učí se vytvářet, formálně zapisovat a systematicky 
posuzovat postupy vhodné pro automatizaci, zpracovávat i velké a nesourodé soubory dat. 
Díky poznávání toho, jak a proč digitální technologie fungují, žáci chápou základní principy 
kódování, modelování a s větším porozuměním chrání sebe, své soukromí, data i zařízení.  
 V průběhu základního vzdělávání žáci začínají vyvíjet funkční technická řešení 
problémů. Osvojují si časté testování prototypů a jejich postupné vylepšování jako 
přirozenou součást designu a vývoje v informačních technologiích. Zvažují a ověřují 
dopady navrhovaných řešení na jedince, společnost, životní prostředí. 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
  
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka k:  

❑ systémovému přístupu při analýze situací a jevů světa kolem něj 
❑  nacházení různých řešení a výběru toho nejvhodnějšího pro danou situaci  ke 

zkušenosti, že týmová práce umocněná technologiemi může vést k lepším 
výsledkům než samostatná práce 

❑  porozumění různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich 
organizace  

❑ rozhodování na základě relevantních dat a jejich korektní interpretace, jeho 
obhajování pomocí věcných argumentů  

❑ komunikaci pomocí formálních jazyků, kterým porozumí i stroje 
❑ standardizování pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci  
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❑ posuzování technických řešení z pohledu druhých lidí a jejich 
vyhodnocování v osobních, etických, bezpečnostních, právních, sociálních, 
ekonomických, environmentálních a kulturních souvislostech  

❑ nezdolnosti při řešení těžkých problémů, zvládání nejednoznačnosti a nejistoty a 
vypořádání se s problémy s otevřeným koncem  

❑ otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat 
 

Charakteristika předmětu 

Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač 
a informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, 
reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo 
problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, 
spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu kolem nich, 
jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou. 

Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami 
abstrakce, algoritmizace a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat 
a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl 
poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, jak pracují informační 
systémy a jaké problémy informatika řeší. 

Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu 
přispívá informatika svým specifickým dílem. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Žádný z tematických celků ani jejich obsah není závazný. Vyučující může modifikovat 
jednotlivá témata v souladu s možnostmi školy, úrovní vědomostí a aktuálními potřebami 
žáků. 

Tematické celky 

1. Digitální technologie 

2. Data, informace, modelování 

3. Informační systémy 

4. Algoritmizace a programování 

 
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je 
koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje 
vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, 
zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k 
dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) 
obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.  
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 Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a 
prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí 
pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se 
tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se 
seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat 
lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a 
přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání 
sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve 
společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně 
situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do 
budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a 
podněty jiných.  

 Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z 
konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů 
jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této 
vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí 
i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich 
postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.  

 Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích 
oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.  

 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických 
okruhů. Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty 
vyučovacích předmětů a jejich vzdělávacího obsahu7.  

 V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího 
okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve 
společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a 
představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je 
kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých 
zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným 
způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich 
národní cítění a vztah k naší zemi.  

 V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy 
vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity 
mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se 
lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, 
se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět 
(globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a 
dovednostem budoucího občana demokratického státu.  

 V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak 
a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se 
poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase.  

 V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a 
postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického 
okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto 
je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z 
dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli 
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společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, 
veřejnou knihovnu atd.  

 V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 
soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i 
neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří 
jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, 
kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického 
poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, 
učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, 
hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a 
k trvale udržitelnému rozvoji.  

 V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. 
Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak 
se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z 
hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní 
poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si 
bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných 
událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, 
jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci 
docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.  

 Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají 
žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, 
řeší modelové situace atd. 

7 Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1.–3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období vhodné 

učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít 

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

nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutné se vždy striktně držet tematických okruhů, podle potřeby je 

lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k očekávaným výstupům 

 

 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede 
žáka k: 

❑ utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  

❑ orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního 
rozpočtu 

❑ orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, 
zeměpisných a kulturních informací  

❑ rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání 
pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a 
výtvorech  

❑ poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a 
jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně 
uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů  
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❑ samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a 
bezkonfliktní komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci 
prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti 
(možností a limitů)  

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

❑ přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

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

❑ poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 
předcházení  

❑ poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v 
různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 
druhých, včetně chování při mimořádných událostech  

Prvouka 

Specifické cíle 

Prvouka uvádí žáky do prostředí školy a řádu školního života a pomáhá jim 
překlenout náročné období, kterým je pro ně zahájení pravidelné školní docházky. Vytváří 
předpoklady pro formování základních pracovních i režimových návyků a dává podněty k 
rozvoji schopností účelně organizovat čas práce, zábavy a odpočinku podle vlastních potřeb 
i oprávněných nároků jiných. 

Předmět však především žákům předkládá nové poznatky a dovednosti z různých 
oblastí života. Vytváří základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech v 
přírodě i společnosti, o lidských činnostech, výtvorech a vztazích i o nejdůležitějších 
podmínkách života. Náměty spojuje do jednoduchého systému základních poznatků, vztahů 
a způsobilostí, otevírá prostor pro jejich praktické ověření ve škole a pro porovnání se 
zkušenostmi ze života v rodině, z činností mimo školu, z předškolní výchovy. 

Vytváří a posiluje u žáků vnímavý vztah k jejich okolí. Pomáhá jim formovat základní 
vztah k životu, vlastní osobě, jiným lidem a živočichům, k lidským činnostem, k předmětům, 
které lidé vytvořili, k životnímu prostředí, k prostředí domova a přírody nejbližšího okolí. Učí 
je jednat a rozhodovat se v běžných i méně obvyklých životních situacích, spoléhat na sebe, 
ale i na možnou pomoc jiných. 

Formuje základní vědomí odpovědnosti žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za své 
chování, jednání a rozhodování, za plnění zadaných úkolů, za svěřené a společné předměty, 
rostliny nebo zvířata. Pěstuje tak u nich jak základy uvědomování si vlastní individuality 
(individuální výlučnosti), tak i potřebné vědomí sounáležitosti s lidmi, přírodou, věcmi a ději 
kolem nich. 

Svým obsahem i výchovným zaměřením otevírá prvouka cestu k utváření základních 
potřebných životních postojů a hodnotových orientací žáka. 

Vyučování žáků se zaměřuje především na to, aby: 
❑ si osvojili schopnost vnímavě sledovat život kolem sebe, orientovali se v něm, chápali 

ho jako určité uspořádání skutečností, které na sebe navazují nebo se ovlivňují a které 
pro ně mohou být příznivé a rozvíjející, ale i omezující, 

❑ se naučili vyjadřovat vlastní názory v mezilidské komunikaci a respektovat názory 
druhých, 
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❑ si osvojili potřebné základní vědomosti o sobě, jiných lidech, živočiších a 
rostlinách, o škole, rodině a životě v nejbližším okolí, o činnostech a výtvorech lidí, o 
vztazích mezi lidmi, vztazích člověka k přírodě a ke zdraví, a samostatně nebo za 
pomoci dospělých je využívali v každodenním životě, 

❑ si osvojili základní dovednosti a návyky potřebné pro plnění vzdělávacích i jiných 
povinností a úkolů, pro snadnou a bezkonfliktní komunikaci s okolím, pro ochranu 
svého zdraví a bezpečnosti i pro příjemný odpočinek a naplnění volného času, 

❑ chápali význam spolupráce, pomoci i odpovědnosti a dávali přednost činnostem 
založeným na těchto vztazích, 

❑ hledání a objevování nového pro ně bylo přirozené, radostné a uspokojující. 

 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Prvouka je koncipována jako soubor vzdělávacích námětů, které jsou podle 
obsahové příbuznosti členěny do jednotlivých témat, ale ve své podstatě tvoří jeden celek 
vnitřně propojený zřejmými souvislostmi a vztahy. 

Znamená to, že učivo prvouky není striktně rozděleno do jednotlivých ročníků a 
učitel sám vybírá a sestavuje ve shodě se svými pedagogickými záměry, svými zkušenostmi, 
případně učebnicemi z konkrétních témat souvislý program vzdělávání. 

Základním principem členění učiva prvouky je roční cyklus, který v každoročním 
opakování přináší žákům nové náměty, a žák – člověk, který přírodou v jejích proměnách 
"prochází", se učí jí rozumět, chránit ji, žít v ní. 

Výuka logicky začíná s poznatky a činnostmi, které jsou žákům nejznámější a 
nejbližší (Moje rodina, Domov, Naše obec) nebo ho od vstupu do školy významně ovlivňují 
(Jsem školák; Práce a volný čas; Zdraví, Nemoc, Denní režim, Osobní hygiena, První pomoc; 
Osobní bezpečí ap.). Postupně s opakováním a rozšiřováním „základních" témat se dochází 
k tématům obecnějším a k námětům méně známým. 

Výběr učiva se řídí i dalšími skutečnostmi, jako je umístění školy, realita nejbližšího 
okolí, její proměny ap. Do výběru učiva se promítá i úroveň a zájem žáků, jejich zkušenosti 
a postupné vývojové a rozvojové změny, které navozují i zdůvodňují opakovaný návrat k 
některým tématům, k jejich rozvíjení a uplatňování v nových vztazích, stejně jako možné 
využití rozšiřujícího učiva.  

Předložené učební osnovy tvoří obsahový rámec, v němž učitel v každodenním styku 
se žáky rozhoduje o konečném výběru učiva, o prostoru, který jednotlivým námětům věnuje, 
o možném obohacení učiva o rozšiřující náměty, případně o zdůvodněné redukci tématu. 

Osvojování učiva prvouky je založeno především na různých činnostech a hrách 
podporujících tvořivé poznávání, na osvojování potřebných dovedností a utváření vztahu k 
okolnímu světu. Základem je pozorování, pojmenovávání a porovnávání skutečnosti, její 
zachycení a hodnocení ve vlastních výtvorech a názorech, sledování životních situací, jejich 
„napodobování" a rozvíjení v modelových hrách (scénkách), výměna zkušeností a zážitků 
žáků apod. Učitel má možnost doporučené činnosti dále doplňovat, dotvářet a rozvíjet. 

Významnou roli ve výuce prvouky hraje také schopnost učitele (školy) vytvářet 
vhodný pracovní režim a klima, které by žákům umožnily ověřit si vlastní poznatky a 
dovednosti v praxi a sladit základní životní potřeby a fyziologické funkce s realitou výuky i 
života školy. Takové podmínky a vztahy vedou k atmosféře důvěry, dávají možnost ptát se, 
porovnávat zkušenosti, nalézat pochopení pro vlastní pohled na objevování světa, pro osobní 
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problémy apod. V tomto směru je velmi důležitá i spolupráce učitele s rodiči žáků 
a dalšími výchovnými pracovníky (na škole i mimo školu). 
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Přírodověda 

Specifické cíle 

Přírodověda jako syntetický předmět opírající se o vybrané poznatky z různých 
přírodovědných oborů je svým pojetím zaměřena na to, aby v procesu výuky žáci získávali 
takové vědomosti a dovednosti a rozvíjely se ty jejich schopnosti, které jim umožní aktivně 
poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět i prostředí, ve němž pracuje a žije. 

Spojování vlastních zkušeností žáků s osvojovanými poznatky a dovednostmi 
umožňuje vytvářet ve vyučování dostatek příležitostí k tomu, aby žáci: 

❑ získávali základní vědomosti o Zemi, člověku a technice, 
❑ poznávali základní jevy a vztahy v přírodě, 
❑ poznávali souvislosti mezi organismy navzájem, mezi organismy a prostředím i mezi 

člověkem a ostatní biosférou, 
❑ utvářeli si kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví a zdravému způsobu života i k 

ochraně životního prostředí jako celku, 
❑ rozvíjeli své schopnosti, samostatně i s pomocí učitele poznávat, pozorovat a zkoumat 

přírodu a řešit přiměřeně náročné úkoly a problémy. 

 

Výchova ke zdraví, která je součástí předmětů přírodověda a vlastivěda ve 4. a 5. 
ročníku, tvoří důležitou součást vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy. Svým pojetím a 
obsahem otevírá prostor pro lepší porozumění základním potřebám zdravého vývoje člověka 
(s důrazem na období počátku dospívání), pro osvojení vybraných poznatků a některých 
praktických zdravotně preventivních dovedností. Vytváří tak u žáků předpoklady pro 
odpovídající postavení „zdraví" v jejich aktuálním i perspektivních žebříčků hodnot. 

V souladu s vývojovými předpoklady, poznávacími možnostmi a postupně 
získávanými zkušenostmi žáků z každodenního života směřuje výuka Výchovy ke zdraví k 
tomu, aby: 

❑ se žáci postupně orientovali v otázkách aktivního zdraví a osvojené dovednosti uměli 
uplatňovat ve vztahu k vlastní osobě i k jiným lidem, 

❑ chápali fyziologické, psychické a sociální změny spojené s dospíváním, uměli na ně 
adekvátně reagovat a v této souvislosti i kultivovali svoje chování, 

❑ se dovedli orientovat v krizových situacích (zneužívání návykových látek, osobní 
bezpečí), uměli je rozpoznávat, předcházet jim, zaujímat žádoucí postoje a volit 
správná rozhodnutí ve prospěch svého zdraví, 

❑ za pomoci dospělých uměli organizovat svůj denní pracovní i odpočinkový režim ve 
smyslu zdravého životního stylu. 

Přístupy k obsahu a organizaci 

Výchova ke zdraví je v souladu s vývojem žáků, jejich poznávacími možnostmi a 
rozšiřujícími se životními prožitky a zkušenostmi koncipována jako cílené upevňování a 
rozšiřování základních poznatků a dovedností v oblasti péče o zdraví, osobní hygieny, vztahů 
mezi lidmi, osobního bezpečí atd., které žáci získali v prvouce a ve vlastní rodině. Z hlediska 
nastupující prepuberty a začínajícího zájmu o druhé pohlaví se v tomto období klade zvýšený 
důraz na základy rodinné a sexuální výchovy a na etiku dospívání. 

Vzhledem k cílovému zaměření výchovy ke zdraví, která má vedle základní orientace 
v otázkách zdraví navozovat správné reakce žáků a jejich adekvátní jednání a  
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chování v konkrétních životních situacích, je velmi důležité především soustavné působení 
na žáky tak, aby docházelo k důslednému upevňování potřebných návyků, vědomostí a 
postojů. Děje se tak především při osvojování komunikačních technik a způsobů jednání v 
situačních hrách a při řešení modelových situací. 

Obsahové náměty jednotlivých témat nejsou členěny do ročníků a učitel sám 
sestavuje konkrétní vzdělávací plán pro jednotlivé ročníky tak, aby se učivo v obou ročnících 
cyklicky opakovalo, doplňovalo, případně rozšiřovalo podle vyspělosti žáků a jejich zájmu. 
Navržené činnosti jsou důležitou součástí výuky a nácviku potřebných dovedností a postojů 
žáků, tvoří však pouze určitý modelový rámec, který může učitel využívat, přetvářet a 
doplňovat podle vlastních zkušeností a podmínek školy. 

V souvislosti s potřebou soustavného působení na žáky v průběhu celého školního 
roku se doporučuje rozložit celkovou časovou dotaci (40 hodin) rovnoměrně do obou 
ročníků. 

Přestože Výchova ke zdraví není koncipována jako samostatný vyučovací předmět, 
je třeba získané poznatky, dovednosti, a především postoje žáků ke zdravému životnímu 
stylu, citlivým způsobem posuzovat a hodnotit, a tím žáky motivovat k utváření pevných 
hodnotových postojů ve prospěch vlastního zdraví. 
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Vlastivěda 

Specifické cíle 

Vlastivěda v návaznosti na prvouku přináší žákům základní poznatky o významných 
přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí 
a o výsledcích jejich činnosti, seznamuje s důležitými událostmi a významnými osobnostmi 
regionálních a národních dějin. Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a 
osobního života žáků s dalšími informacemi z tisku, rozhlasu a televize a ze zájmových 
oblastí. Tyto podněty přístupně vysvětluje, uvádí do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje. 
Formuje u žáků vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, pěstuje žádoucí hodnotovou 
orientaci, rozvíjí zájem žáků o poznávání života, tradic, zvyklostí a zvláštností společenství v 
různých historických obdobích a v různých kulturních oblastech světa. Na příkladech ze 
života lidí, na základě zkušeností žáků a prostřednictvím rozmanitých činností získávají pojmy 
„domov“ a „vlast“ konkrétní věcný, ale i mravně a citově zabarvený obsah. 

Vyučování směřuje zejména k tomu, 
❑ aby žáci poznali různé druhy lidské práce a učili se chápat jejich souvislost s přírodními 

podmínkami, rozpoznávat, jak se činnosti lidí obrážejí v tvářnosti krajiny, v charakteru 
staveb a v rozmanitých památkách, 

❑ aby žáci podrobněji poznávali místní krajinu a místní oblast a vytvářeli si tak počáteční 
ucelenou představu o České republice i o jejích jednotlivých oblastech, 

❑ aby si žáci utvořili počáteční ucelenou představu o přírodě, kultuře, historii a o životě 
lidí i o výsledcích jejich činnosti na různě velkých územích naší vlasti, 

❑ aby si žáci pochopili způsob života našich předků v různých historických obdobích i 
způsob života lidí v sousedství, 

❑ aby se žáci orientovali v terénu, pracovali s rozmanitými druhy map, používali získané 
vědomosti v praktických situacích, 

❑ aby se u žáků rozvíjela schopnost pozorovat, analyzovat, srovnávat, výstižně 
pojmenovávat věci, jevy a děje, souvisle o nich vyprávět, 

❑ aby žáci získali odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu 
prostředí, kulturnímu dědictví a historickým památkám. 
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ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 
 Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se 
zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním 
faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání 
současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. 
  V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož 
součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je 
založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i 
člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů 
člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného 
myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.  
 Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, 
Přírodopis a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují 
žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i 
užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné 
je to, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité 
dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě 
pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných 
přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak 
učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? 
Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat 
a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů 
pro jejich předvídání či ovlivňování.  
 Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a 
mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, 
především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav 
životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat 
příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle 
využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů 
udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož 
významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, 
utváří – spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním – také vzdělávání 
zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních 
podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, 
v Evropě i ve světě.  
 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i 
společenskovědní charakter, je v zájmu zachování celistvosti oboru umístěn celý v této 
vzdělávací oblasti.  
 Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, 
která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního 
vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, 
Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími 
vzdělávacími oblastmi.  
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka k: 
 

❑ zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 
poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního 
uvažování  

❑ potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají 
vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky 
formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi 

❑ způsobu myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních 
faktech nezávislejšími způsoby posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti 
získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz 
či závěrů 

❑  zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke 
svému zdraví i zdraví ostatních lidí  

❑ porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního 
prostředí  

❑ uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v 
praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak 
slunečního záření, větru, vody a biomasy  

❑ utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi 
potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí 
lidí 
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Chemie 

Specifické cíle 

Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které 
jsou součástí přírody a jejich každodenního života. Žáci získávají informace o bezpečném, 
účelném a ekonomickém zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a 
vlastního zdraví. 

Výuka je cílevědomě řízena tak, aby žáci postupně: 
❑ získávali základní poznatky z různých oborů chemie, 
❑ zvládli dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí, s 

prováděním jednoduchých chemických pokusů a nacházeli vysvětlení chemických 
jevů, zdůvodňovali vyvozené závěry a uváděli je do širších souvislostí s praktickým 
využitím, 

❑ poznávali zásady bezpečné práce s chemikáliemi (zejména s běžně prodávanými 
hořlavinami, žíravinami, zdraví škodlivými a jedovatými látkami) a uměli poskytnout 
první pomoc při úrazech způsobených těmito látkami, 

❑ byli seznamováni s mnohostranným využitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské 
činnosti (v průmyslu, zemědělství, energetice, zdravotnictví, potravinářství a ve výživě 
člověka). 

Učební předmět chemie má poskytnout žákům co nejvíce příležitostí k tomu, aby 
pochopili, že bez základních znalostí o chemických látkách a jejich reakcích se člověk 
neobejde v žádné z oblastí své činnosti, aby si uvědomovali významné uplatnění chemie v 
budoucnosti, aby poznávali nezbytnost ochrany životního prostředí a vlastního zdraví. 

Výuka chemie i ostatní přírodovědné předměty významně přispívají k rozvoji 
poznávacích schopností žáků. Učí je hledat příčinné souvislosti a řešit problémy související s 
poznáváním přírody a s praktickým životem. 
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Fyzika 

Specifické cíle 

V předmětu fyzika si žáci osvojují především na základě pozorování, měření a 
experimentování nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění 
fyzikálním jevům a procesům, vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v technické či 
technologické praxi. Významně přispívá k rozvoji rozumových schopností žáků, k přechodu 
od převážně názorného poznání k poznání reflektujícímu prvky vědeckého poznání, učí žáky 
přesnému vyjadřování, rozvíjí jejich specifické zájmy a uvádí je do možností a perspektiv 
moderních technologií. 

Výuka se orientuje zejména na to, 
❑ aby si žáci osvojili důležité poznatky z vybraných okruhů učiva (vlastnosti látek a těles, 

pohyby a vzájemné působení těles, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, přeměna 
a přenos energie, zvukové, elektromagnetické a světelné jevy, vesmír) a na základě 
jejich osvojování měli možnost poznávat význam a přínos fyziky pro vytváření 
vědeckého obrazu světa a pro rozvoj moderních technologií, 

❑ aby si osvojili prvky základních metod práce, kterých fyzika používá při poznávání 
fyzikálních objektů a procesů (pozorování, měření, vytváření experimentů, zpracování 
získaných údajů, jejich hodnocení, vyvozování závěrů z těchto údajů), 

❑ aby získávali dovednost využívat osvojených poznatků a dovedností při řešení 
fyzikálních problémů a úloh, při objasňování podstaty fyzikálních jevů vyskytujících se 
v přírodě, denním životě i technické či technologické praxi, při samostatném 
provádění jednoduchých pokusů, 

❑ aby žáci měli co nejvíce příležitostí k rozvíjení svého logického uvažování a myšlení, 
aby se učili pracovat s jasně vymezenými pojmy a aby se učili získané či předložené 
informace kriticky hodnotit a ověřovat je z různých hledisek (především z hlediska 
jejich správnosti, přesnosti a spolehlivosti), 

❑ aby si osvojovali základní pravidla bezpečné práce při provádění fyzikálních 
pozorování, měření a experimentů. 

Spolu s ostatními přírodovědnými předměty směřuje výuka fyziky i k tomu, aby si 
žáci uvědomovali bohatost a mnohotvárnost skutečnosti i existenci souvislostí a zákonitostí 
v ní, aby si uvědomovali hodnotu vědeckého poznání i potřebu jeho využívání ku prospěchu 
jedince i lidské společnosti. 
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Přírodopis 

Specifické cíle 

Přírodopis jako vyučovací předmět je založen na funkční integraci poznatků z 
biologických a z dalších přírodovědných oborů. Obsah učiva je vybrán a strukturován tak, 
aby si v průběhu vzdělávání žáci vytvořili ucelenou představu o vztazích mezi živou a neživou 
přírodou, seznámili se s mnohotvárnými formami života na Zemi a naučili se správně chápat 
spjatost člověka a jeho života s přírodou a jejími zákonitostmi. 

Spojením učební látky se zkušenostmi a dovednostmi získávanými při pozorování a 
srovnávání součástí přírody i při provádění vlastních pokusů jsou vytvářeny potřebné 
předpoklady a podmínky pro to, aby v průběhu vzdělávání žáci: 

❑ získali přehled o vzniku a vývoji Země a života, o podmíněném přizpůsobování 
organismů vnějším podmínkám a o jejich vzájemných vztazích, 

❑ získali základní poznatky o stavbě těl a životě vybraných organismů včetně člověka, 
o nerostech, horninách, vesmíru a Zemi, 

❑ pochopili důležitost citlivého vztahu k okolnímu prostředí, odpovědnost člověka za 
zachování života na Zemi i svého zdraví a v souvislosti s tím i význam biologických 
věd, 

❑ zvládli takové poznatky, dovednosti a metody pozorování živé a neživé přírody, jichž 
by mohli využívat jak ve svém dalším vzdělávání, tak ve svém praktickém denním 
životě. 

K dosažení těchto cílů je třeba aby (si) žáci: 
❑ vytvořili dovednosti pozorovat lupou i mikroskopem, využívat dostupné literatury a ze 

získaných poznatků vyvozovat závěry, 
❑ pracovali aktivně s přírodninami, všímali si podmínek jejich existence a respektovali 

je, 
❑ hodnotili kriticky jednání své i jiných lidí ve vztahu k životnímu prostředí jako celku i 

k druhým lidem a naučili se odstraňovat negativní vlivy ohrožující zdravý tělesný i 
duševní vývoj lidí. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Přírodopis je koncipován tak, aby podal přehled o složitostech vývoje Země a života 
na ní, o vývojově podmíněném přizpůsobování organismů vnějším podmínkám, postupném 
tvoření společenstev a ekosystémů v různých geologických obdobích i neustálém 
systémovém spojení živé a neživé přírody zejména ve spojení se znalostmi z ostatních 
přírodovědných oborů. V tomto kontextu se ukazuje také i postavení člověka a jeho vztah k 
přírodě i okolnímu životnímu prostředí. S ohledem na vývojový princip by zřejmě nebylo 
vhodné zásadně měnit sled jednotlivých navržených tematických celků zejména proto, že je 
třeba co nejvíce zachovávat regionální princip a sezónní dostupnost přírodních materiálů. 

Konkrétní časová i obsahová realizace učiva zůstává na škole a učiteli. Uváděné 
náměty k činnostem nejsou povinné, učitel si vybírá ty, které mu vyhovují a má pro jejich 
realizaci pomůcky. 

Obsah laboratorních prací není uváděn, učitelé si je mohou volit podle místních 
podmínek a podle námětů v používaných učebnicích.  
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Tam, kde je to možné, vychází obsah učiva jednoznačně z 
vlastního pozorování a zkušeností žáků, případně z vyhledaných textů v příslušné literatuře. 
Uplatňují se však také ekologické hry, dramatické scénky, samostatně založené pokusy, 
sledování vývinu rostlin a práce s nimi, exkurze, vycházky nebo výstavky. Osvojování učiva 
je tedy založeno především na různých činnostech podporujících tvořivé poznávání. 
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Zeměpis 

Specifické cíle 

Zeměpis obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu celkový rozhled žáků 
jejich uvedením do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů 
života lidí na území místní krajiny, místní oblasti (regionu), na území České republiky, v 
Evropě a dalších světadílech. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v 
globálních problémech lidstva, uvědomovat si civilizační rizika, perspektivy budoucnosti 
lidstva, vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahy lidí k přírodnímu i 
společenskému prostředí. 

Výuka zeměpisu se zaměřuje především na to, 
❑ aby si žáci osvojili základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese, o krajinné sféře 

a jejích hlavních složkách a aby si uvědomovali význam přírodních podmínek pro 
existenci lidské společnosti, 

❑ aby si vytvořili představy o jedinečnostech některých geografických objektů, jevů a 
procesů v krajinné sféře, ale také představy o jejich určitých pravidlech, zákonech a 
vzájemných podmíněnostech a souvislostech, 

❑ aby se naučili orientovat v zeměpise světadílů, ve zvláštnostech jejich obyvatelstva, 
aby získali informace o významných státech, jejich politickém zřízení, hospodářském 
a kulturním významu, 

❑ aby získali ucelený obraz přírodních, hospodářských a sociálních poměrů v naší vlasti 
a v jednotlivých jejích oblastech a v souvislosti s tím, aby si uvědomovali postavení 
naší země v Evropě a ve světě, možnosti její prosperity a uplatnění v rozvojových 
procesech přítomnosti a blízké budoucnosti. 

Naplnění vzdělávacích cílů předmětu a využití jeho širších formativních možností se 
projevuje i tím, 

❑ že si žáci osvojují dovednosti samostatně pracovat s různými druhy map, grafů, 
statistických materiálů, vysvětlovat údaje v nich obsažené, orientovat se v současném 
dění u nás i ve světě, spojovat poznatky z výuky s dalšími informacemi, získanými v 
tisku, rozhlasových a televizních relacích, v populárně naučných časopisech a zároveň 
i používat získané vědomosti v praktických situacích, 

❑ že se učí posuzovat a srovnávat sociální a hospodářské jevy ve vlastní zemi s 
obdobnými či odlišnými jevy v evropském a celosvětovém měřítku, chápat kulturní i 
mentální zvláštnosti různých lidských ras, národů a kultur, vážit si jejich přínosu pro 
všelidský myšlenkový, mravní i hospodářský rozvoj lidské společnosti, že si uvědomují 
význam tolerance, dorozumění a uplatňování pravidel mezilidského a mezinárodního 
soužití ve stále více propojených světových civilizačních procesech, 

❑ že se u nich vytváří smysl pro jedinečnost a krásu přírodních objektů a jevů i lidských 
výtvorů, že získávají trvalý zájem o poznávání různých zemí a regionů, života, tradic, 
zvyků a zvláštností jejich obyvatel, že se probouzí jejich touha cestovat, poznávat 
svou vlast i země v zahraničí jako součást životního způsobu moderního člověka. 
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Praktický zeměpis 

Náměty pro zeměpisná pozorování a cvičení v terénu a pro zeměpisné exkurze ve 
všech ročnících povinné výuky zeměpisu: 

 
1. Praktická topografie při pohybu v terénu 

2. Praxe s mapami a atlasy 

3. Druhy map 

4. Obsah map 

5. Klíč smluvených značek 

6. Druhy atlasů 

7. Orientace v geografických atlasech 

8. Železniční a autobusový jízdní řád 

9. Zásady pohybu a pobytu v přírodě 

10. Azimut – pochodový úhel 
11. Situační náčrtky a plánky v krajině 

12. Výstroj, výzbroj, dorozumívací technika při pobytu v přírodě 

13. Stany, přírodní úkryty a přístřešky 

14. Ohně a vaření ve volné přírodě 

15. Bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě 

16. Určování světových stran pomocí kompasu, busoly i jinými způsoby 

17. Orientace podle význačných objektů v krajině 

18. Určování a odhad vzdáleností 
19. Čtení pochodových a turistických značek 

20. Orientace mapy 

21. Určování objektů v terénu podle mapy, určování vlastního stanoviště 

22. Činnosti s turistickými mapami 
23. Měření na mapách 

24. Práce s rejstříkem v atlasech 

25. Určování pásmového času 

26. Činnosti s jízdními řády 

27. Určování azimutu v terénu, azimutové hry 

28. Praktické činnosti a ukázky chování při pohybu a pobytu ve volné přírodě, nácvik 
modelových situací a zásad bezpečnosti 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Obsah zeměpisu je v tomto projektu koncipován jako cyklus celkem sedmi vzájemně 
propojených a na sebe navazujících tematických okruhů, pro jejichž výuku zajišťuje učební 
plán základní školy v 6. - 9. ročníku minimální týdenní časovou dotaci. O nadstandardní 
časové dotaci a vlastní organizaci výuky zeměpisu v každém ročníku rozhoduje ředitel školy 
po dohodě s učiteli. 

Uvedený obsah učiva respektuje kmenové učivo stanovené ve Standardu základního 
vzdělávání. Učivo zeměpisu se doporučuje realizovat na školách ve dvou kompaktních 
blocích, v 6. - 7. ročníku a v 8. - 9. ročníku. Vymezení a posloupnost řazení okruhů učiva, 
stejně jako řazení pojmů, poznatků a činností není závazné, netvoří chronologicky 
uspořádaný systém učiva, ale jen věcně a logicky utříděný a koncentrovaný obsah. 
Doporučuje se však, vzhledem k možnému přechodu žáků základní školy na šestileté 
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gymnázium, aby se v 6. - 7. ročníku realizovala výuka v těch tematických 
okruzích, které jsou v tomto projektu navrženy. 

Předpokládá se, že si učitel vypracuje vlastní časově tematický plán s ohledem na 
místní podmínky své školy. Rozšiřující a doplňující učivo zeměpisu pro 6. - 9. ročník, 
obsahující náměty a doporučené činnosti praktického zeměpisu včetně zeměpisných cvičení 
a pozorování v terénu a zeměpisných exkurzí, je uvedeno v závěrečné části učebních osnov. 
V systému výuky zeměpisu se doporučuje uskutečňovat zeměpisná cvičení a pozorování v 
terénu ve všech ročnících a ve všech obdobích školního roku s přihlédnutím k tematice výuky 
a k provozním a technickým možnostem na školách. Celodenní zeměpisné exkurze lze 
doporučit na závěr každého školního roku. Může to být exkurze se speciálním nebo 
komplexním zeměpisným zaměřením. Speciálními tématy mohou být ta, která jsou 
zaměřená na fyzickogeografickou nebo socioekonomickou problematiku místní krajiny. 
Komplexní exkurzi lze realizovat i ve spojení s ostatními přírodovědnými předměty, zejména 
s ohledem na problematiku životního prostředí místní krajiny, ale také s dějepisem a 
občanskou výchovou ve vztahu ke komplexnímu kulturnímu obrazu místního regionu. 
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Ekologie 

Specifické cíle 

Vyučovací předmět Ekologie poskytuje ucelený pohled na přírodu a její části, na 
život, jeho rozmanité projevy, podmínky a vývoj, na lidský organismus, seznamuje žáky      s 
předpoklady jeho zdravého vývinu a klade důraz na vztahy člověka k přírodě. 

Ekologické pojetí zdůrazňuje myšlení ve vztazích k přírodě, pozorování a poznávání 
nejen jednotlivých přírodnin, ale také přírodních celků a jejich změn, důsledně sleduje 
postupné rozvíjení poznatků s respektem k vývoji mentálních schopností žáka i k utváření 
jeho citlivých a odpovědných vztahů k přírodě, k životu, ke zdraví. Tomuto pojetí odpovídá 
struktura učiva v cyklu přírodovědného vzdělání i v jednotlivých ročnících. 

Obsah učiva předpokládá maximální využívání aktivizujících vyučovacích metod a 
forem, uplatňování aktuálních informací o regionálních a lokálních zvláštnostech přírody, o 
podmínkách lidského života a zdraví. Směřuje nejen k získávání potřebných vědomostí, ale 
i dovedností a k rozvíjení schopnosti sledovat a aktivně chápat souvislosti v základních 
ekosystémech přírody i mezi člověkem, jeho prostředím a způsobem života. 

Učení o přírodě má důležitou 

a) funkci komunikativní – objasňuje a vyvozuje řadu pojmů, které jsou součástí základních 
dorozumívacích schopností každého jedince a bez nichž občan nemůže s porozuměním 
přijímat další informace týkající se přírody, jeho života, problematiky prostředí atd., 

b) funkci informativní - poskytuje ucelené vědění o přírodě, o základních životních funkcích, 
jejich souhře a řízení, o složitosti a citlivosti živých struktur, o vztazích mezi organismy 
a abiotickými předpoklady v jejich dynamickém pojetí a vytváří předpoklady pro 
schopnost systémového myšlení, poskytuje informace o lidském organismu, zdraví a 
nemoci, učí chápat relativnost lidského poznání i praktický význam vědy pro život lidí, 
obsahuje řadu praktických poznatků a dovedností využitelných v každodenním životě, 

c) funkci formativní – ovlivňuje žádoucím způsobem rozvíjení racionální, emocionální i 
volně aktivní stránky lidské osobnosti, vede k odpovědnosti a k úctě k životu, učí vnímat 
krásu přírody, a tím rozvíjet základní estetické cítění, podněcuje aktivní přístup k 
poznávání a ochraně přírody, a tím lásku k vlasti. 

Učení o přírodě má velmi důležité a četné vztahy k ostatním učebním předmětům, 
zejména k estetické výchově a k zeměpisu, ale i k matematice, k dějepisu, k českému jazyku 
a k občanské nauce. 

 

Přístupy k obsahu a k organizaci výuky 

Strukturace obsahu učiva odpovídá postupnému poznávání přírody a vztahů v ní. 
Od vnějšího popisu organismů a jejich sledování se přechází k poznávání vnitřní struktury a 
funkce organismů. Od poznání biologického základu člověka ke stručnému seznámení     s 
názory na vznik a vývoj života a člověka, na obecné principy života s důrazem na dynamiku, 
význam a rozsah změn v prostředí, které život ovlivňují. Vždy se jedná o spirálovité rozvíjení 
pojmů, takže základní poznatky se v nových souvislostech objevují několikrát. 

 

Část vyučovacích hodin je nutno probírat formou problémových úkolů a přímého 
pozorování přírody. Je třeba využívat samostatné práce žáků, literatury, televize, rozhlasu 
apod. 
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Velký důraz je třeba klást na aktualizaci učiva, na podněcování 
zájmů o zkoumání přírody, na ovlivňování vztahů k přírodě a k životnímu prostředí člověka, 
na úctu ke zdraví a ochranu před jeho ohrožováním. 

Ekologie má přispět nejen k získání určité soustavy vědomostí a dovedností, ale 
může významně ovlivnit i formování morálních zásad mladého člověka. 

 

Charakteristika předmětu 

Hlavním cílem tohoto volitelného předmětu je rozvíjet spolu s povinným zeměpisem 
aktivní, samostatné a tvůrčí činnosti žáků na základní škole. 

Výuka v ekologii směřují k tomu, aby se žáci postupně naučili: 
❑ prakticky pracovat se základními zeměpisnými pomůckami: s plány, mapami, atlasy, 

grafy, informačními tabulkami, se statistickými údaji a s jinými informačními zdroji, 
❑ používat a interpretovat údaje z různých pramenů, podkladů, literatury                   s 

geografickou tematikou, z cestovních průvodců, obrazových a audiovizuálních 
materiálů (obrazy, fotografie, filmové záznamy, videozáznamy), 

❑ orientovat se v krajině a pracovat se základními orientačními pomůckami a přístroji 
(kompas, busola), interpretovat přírodní úkazy, 

❑ rozvíjet vědomosti a dovednosti spojené s cíleným pozorováním geografických 
objektů, jevů a procesů, 

❑ rozvíjet logické a tvůrčí myšlení řešením problémových a modelových úloh pomocí 
projektových her, případně jednoduchého geografického projektu, 

❑ obhajovat výsledky své práce a využívat je k orientaci v běžném životě. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

V Ekologii se doporučuje věnovat alespoň 50 % časové dotace praktickým činnostem 
žáků, pozorovacím a experimentálním aktivitám. Zbývající čas se doporučuje využít k 
analytickým pracím s prameny, podklady a geografickou literaturou, k diskusím a    k 
vyhodnocení školních projektových her či jednoduchého školního geografického projektu. 

Doporučené tematické celky ani jejich uvedený obsah nejsou v ekologii závazné. 
Obsah tohoto vyučovacího předmětu by se však nikdy neměl změnit v doučování kmenového 
učiva povinného zeměpisu. Výběr učiva je zcela v kompetenci školy a závisí pouze na jejím 
rozhodnutí. Vzhledem k větším nárokům na praktické činnosti se doporučuje vyučovat tento 
předmět ve dvouhodinových blocích. 

 

Určitou novinkou mezi doporučenými tematickými celky je ekologii zařazení školních 
projektových her (v nižších ročnících základní školy) nebo jednoduchého školního 
geografického projektu (v nejvyšším ročníku) do výuky. Jde o velmi efektivní a 
mnohostranně užitečnou metodu při realizaci problémové výuky, především v geografii vlasti 
a geografii místní krajiny a místní oblasti. Vhodně zvolené školní projektové hry nebo školní 
geografický projekt mohou podstatným způsobem zvýšit zájem žáků o zeměpis i     v 
podmínkách základních škol. Dochází zde k těsné součinnosti učitele a žáků při celotřídní, 
skupinové i individuální práci v procesu neformálního a intenzivního učení. 
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Tematické celky 

1. Praktický zeměpis 
Upevnění zeměpisných činností a dovedností: 

Orientace v krajině a základy topografie: plány, mapy, vznik a tvorba map, obsah map, 
geografická síť mapy a souřadnice, klíč smluvených značek, orientace mapy, orientace      v 
terénu. Činnosti s mapami a s busolou: kompas a busola, určování světových stran pomocí 
busoly, určování světových stran jinými způsoby, určení vlastního stanoviště, určování 
objektů v terénu podle mapy, činnosti s mapou v turistice. 

Azimut – pochodový úhel: určování azimutu v terénu, na mapách, azimutové hry. 

Praktická topografie při pohybu v terénu: určování a odhad vzdáleností, náčrty, profily, 
pochodové značky, turistické značky. 

Zásady pobytu a pohybu v přírodě (propojení s povinnou tělesnou výchovou v tématu 
turistika a pohyb v přírodě. Lze realizovat zejména na školách, kde jsou k tomu přírodní 
podmínky v bezprostředním okolí). Výstroj, výzbroj, oblečení, dorozumívací technika, 
přírodní úkryty a přístřešky, ohně a vaření, bezpečnost a hygiena při pobytu v přírodě, zásady 
přežití v extrémních přírodních podmínkách a situacích. 

Činnosti s atlasem a jízdními řády: druhy atlasů, druhy tematických map, práce                s 
rejstříkem v atlasech, měření na topografických a geografických mapách, pásmový čas, 
praktické činnosti s vlakovými a autobusovými jízdními řády, vyplňování údajů v letenkách a 
ve formulářích cestovních kanceláří. 

Základy a zásady moderní prostorové snímací techniky: fotografie, film, videosnímek. 
2. Místní oblast a její postavení v České republice 
Geografické aplikace v podmínkách místní krajiny a místní oblasti: 

Obec: sídlo, obec, obce, samospráva obcí, region (místní oblast) popřípadě vyšší územně 
samosprávný celek. 

Místní krajina a místní oblast: geografická poloha, přírodní charakteristika, sídelní funkce, 
hospodářská funkce, stav a úroveň životního prostředí, hospodářské postavení v regionu. 
Kulturní význam místní krajiny: kulturní a technické památky, poznávání stavebních slohů, 
chráněná území přírody. Sběratelství a dokumentace. 
3. Zeměpis cestovního ruchu 
Rekreace a cestovní ruch jako součást činností sféry, služeb ve společenském                   a 
hospodářském zeměpise. 

Podmínky a předpoklady cestovního ruchu. 

Přírodní předpoklady cestovního ruchu. 

Společenské předpoklady cestovního ruchu, vybavenost oblastí cestovního ruchu. 

 

Územní rozmístění cestovního ruchu: 
❑ oblasti cestovního ruchu v České republice, 
❑ oblasti cestovního ruchu v Evropě, 
❑ hlavní oblasti světového cestovního ruchu. 

Praktické zásady při přípravě, organizaci a realizaci rekreačních pobytů a exkurzí v České 
republice i v zahraničí: praktické činnosti s turistickými mapami, průvodci, jízdními řády,  
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vyhledávání informací, příprava cestovních itinerářů, cestovní doklady. 
Finanční vybavení a hospodaření na cestách. Amatérská fototechnika a videotechnika na 
cestách. 
 
4. Lidé a jejich činnosti na Zemi 
Shrnutí a upevnění učiva: 

Lidé na Zemi: lidé a příroda, počet, růst a rozmístění obyvatel. Využívání přírodních zdrojů: 
vývoj spotřeby energie, paliva, výroba elektřiny, rudy, ostatní suroviny, zemědělská půda, 
dřevo. 

Světové hospodářství: prvovýroba, druhovýroba, služby, územní rozmístění průmyslu, 
zemědělství, dopravy, cestovního ruchu. 

Ovlivňování životního prostředí: znečištění ovzduší, vodstva, půd, ukládání a likvidace 
odpadů, působení hluku, vznik a rozšíření civilizačních chorob. 

Globální problémy lidstva: nebezpečí válek, problematika životního prostředí, přelidnění 
Země, nedostatek potravinových, vodních, surovinových a energetických zdrojů. 
5. Hlavní změny na mapě světa 
Aktualizace učiva základů politického zeměpisu: 

Státy světa: současný počet států světa, nezávislé státy, závislá území, odlišovací znaky 
jednotlivých států světa – geografická poloha, velikost a tvar území, počet obyvatel, 
státoprávní uspořádání, politický systém, hospodářská vyspělost, hospodářské zaměření a 
organizace, životní úroveň. 

Současná politická a hospodářská seskupení států světa: mezinárodní politické                 a 
hospodářské organizace, Organizace spojených národů. 

Současná politická a hospodářská konfliktní světová ohniska. 

Nové státy na mapě světa. 

Rozdělení států světa podle stupně rozvoje: nejvyspělejší státy s rozvinutým tržním 
hospodářstvím, středně rozvinuté státy, málo rozvinuté – rozvojové státy. 
6. Význam zeměpisu a jeho současné úkoly 
Syntéza školních zeměpisných poznatků: 

Význam zeměpisu pro poznávání světa: praktický užitek zeměpisných znalostí                  v 
každodenním životě jednotlivce a společnosti, konkrétní příklady současných úkolů vědecké 
geografie, uplatnění geografie v praxi v jednotlivých přírodních, společenských a 
hospodářských oborech a profesích, integrace s ostatními vědeckými obory při řešení 
prostorových a územních projektů. 
7. Školní projektové hry a jednoduchý školní geografický projekt 
Příprava, organizace, zpracování a využití jednoduchého školního geografického projektu, 
například: 

❑ Kde vybudovat: školu, hřiště, sportovní areál, parkoviště, tržiště, řízenou skládku 
odpadů, obchodní dům, koupaliště, autobusovou stanici, autobusové nádraží, nový 
výrobní podnik, zemědělskou farmu, muzeum, městský park, divadlo, kino, galerii,  
zdravotní středisko, nemocnici, golfové hřiště, rekreační objekty apod. v naší obci,     
v našem městě, městské čtvrti, v našem sídlišti nebo v jejich okolí, 

❑ Jak vybrat vhodnou variantu: obchvatu silnice či dálnice kolem naší obce či města, 
jak organizovat nejlépe průjezd obcí či městem, kde a jak vybudovat cyklistické 
stezky, pěší zóny, zóny klidu apod., 
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❑ Jak zlepšit: vybavenost službami, systém zásobování, třídění, ukládání a 
spalování odpadů, životní prostředí v naší obci, městě, městské čtvrti či sídlišti, 

 

V přiměřené podobě zpracovat jednoduché nové projekty: rozmístění obecné zeleně, nová 
chráněná území přírody, turistický průvodce obcí či městem, nové turistické trasy             v 
regionu, naučné přírodní stezky apod. 
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Praktika z přírodopisu 

Charakteristika předmětu 

Předmět má rozvíjet aktivní, samostatnou a tvůrčí činnost žáků. 

Výuka je cílevědomě řízena tak, aby u žáků postupně: 
❑ rozvíjela dovednosti spojené se záměrným pozorováním a prováděním i složitějších a 

časově náročnějších měření a pokusů včetně vyhodnocování jejich výsledků a 
vyvozování závěrů; 

❑ rozvíjela logické a tvůrčí myšlení řešením problémových úloh (včetně úloh              s 
interdisciplinárním zaměřením) a využíváním myšlenkových pokusů; 

❑ vytvářela schopnost obhajovat výsledky své práce a využívat je k orientaci             v 
běžném životě. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Při realizaci tohoto volitelného předmětu by mělo být alespoň 50 % času věnováno 
pozorovacím, měřícím a experimentálním činnostem žáků. Zbývající čas se doporučuje 
věnovat především řešení problémových úloh, nácviku práce s informacemi při řešení úkolů 
komplexnější povahy, diskusím a zpracování referátů. 

Doporučené tematické celky ani jejich uvedený obsah nejsou závazné. Obsah tohoto 
předmětu by se však nikdy neměl změnit v doučování kmenového učiva příslušných 
povinných předmětů. Vzhledem k četnější a časově náročnější experimentální činnosti se 
doporučuje tento předmět vyučovat ve dvouhodinových blocích. 

Praktika z přírodopisu je možno vyučovat tak, že se celý obsah vytvoří pouze s 
jedním zaměřením, nebo se v něm vhodně kombinuje učivo různých zaměření. 

Tematické celky 

 
❑ ČLOVĚK A PŘÍRODA 

1. Organismy a prostředí 

Společenství, ekosystém, vztahy organismů navzájem i k prostředí. Abiotické a biotické 
faktory prostředí, biotop, nika (v regionu). 

Důkazy látek v organismech. 

Biomasa, populace a její zákonitosti (množivost, stěhování, sociální struktura, rozmístění 
jedinců). Etologie živočichů. Praktické zjišťování jednotlivých skutečností v přírodě (v 
terénu). 

2. Člověk a prostředí 

Růst populace i technické vyspělosti lidí a s tím spojené zhoršování životního prostředí. 
Přírodní rovnováha a její narušování se zvláštním zřetelem na region. Vliv člověka na 
potlačování a zánik mnohých druhů organismů. Konkrétní zjišťování v okolí školy a v regionu. 

3. Ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů 

Červená kniha ochrany genofondu. Seznámení s vybranými druhy chráněných druhů rostlin 
a živočichů v regionu. Celosvětová ochrana přírody. 
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4. Životní prostředí a zdraví 

 
❑ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODY ČLOVĚKEM 

1. Půda 

Základní fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy. 

Zásady udržování a zvyšování úrodnosti půdy. 

Zpracování půdy. 

2. Pěstování užitkových, ovocných a okrasných rostlin 

Aranžování a vazba rostlin. 

Hydroponické pěstování okrasných, případně i jiných rostlin. 

Hodnocení kvality produktů. 
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

 Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka 
znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické 
společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně 
historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných 
souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a 
procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského 
klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí 
přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na 
nichž je budována současná demokratická Evropa, včetně kolektivní obrany. Důležitou 
součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a 
extremistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů 
a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a 
kulturních hodnot. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k 
osvojení pravidel chování při běžných i rizikových situacích a při mimořádných událostech.  
 Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje 
důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském 
životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, 
zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat 
závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. 
  Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova 
k občanství. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a 
jeho svět. Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do 
celého života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího 
oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti 
Člověk a příroda.  
 Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho 
hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické 
paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání 
dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do 
obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží 
kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním 
hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i 
empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci 
jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a 
definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti 
ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy 
jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.  
 Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí 
s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů 
a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k 
pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. 
Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a 
rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí 
a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do 
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občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a 
pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání 
i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro 
osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické 
společnosti. Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 202 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka k:  

❑ rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních 
společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře  

❑ odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a 
vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase  

❑ hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s 
obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku  

❑ utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost  
❑ rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a 

hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i 
minulosti  

❑ vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální 
texty společenského a společenskovědního charakteru  

❑ rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, 
politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k 
poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a 
širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních  

❑ úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke 
kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství 

❑ uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, 
rizikových i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu  

❑ získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o 
veřejné záležitosti  

❑ utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického 
sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti 
druhých lidí  

❑ orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního 
(rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci  

❑ utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k 
rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v 
zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve 
společnosti  

❑ rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících 
základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči 
myšlenkové manipulaci  

❑ uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, 
citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému 
obhajování svých práv
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Dějepis 

Specifické cíle 

Výuka dějepisu otevírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a 
vlastního národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které 
ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současném 
společenském životě. 

Vyučovací činnost učitele by měla vytvářet podmínky k tomu, 
❑ aby žáci poznali, jak se postupně měnil způsob života lidí v nejdůležitějších epochách 

dějinného vývoje, 
❑ aby se dovedli orientovat v kontinuitě národních dějin a v jejich významných 

obdobích, aby chápali smysl událostí a činů osobností, které ovlivňovaly jejich běh a 
společenský vývoj, 

❑ aby chápali souvislosti celospolečenského dění se životem lidí vlastního regionu i 
souvislosti národních a světových dějin, 

❑ aby se naučili zařazovat události do chronologické následnosti a vysvětlovat jejich 
vzájemné vztahy (příčiny a důsledky), 

❑ aby měli příležitost (i s využitím poznatků ze své mimoškolní činnosti) o těchto 
událostech souvisle vyprávět, 

❑ aby uměli výstižně charakterizovat a vysvětlovat nejdůležitější historické události a 
zaujímat k nim vlastní stanovisko. 

Ke specifickým možnostem výuky dějepisu na základní škole patří i formování 
takových postojů, jako je úcta ke kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa,               k 
duchovním a materiálním výtvorům minulosti, snaha o ochranu historických a kulturních 
památek, smysl pro etnické, náboženské a kulturní odlišnosti jiných národů, jejich 
respektování, pochopení přínosu těchto národních specifik pro současný multikulturální svět, 
pochopení potřeby života v míru jako prvořadé potřeby a jako jediné humánní možnosti 
řešení současných globálních problémů lidstva. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Výběr učiva a jeho strukturalizace vychází z chronologického pojetí, které je funkčně 
kombinováno s tematickým. 

Výběr učiva je proveden tak, aby žáci získali celistvý a objektivní obraz historie       v 
její mnohostrannosti a různorodosti. 

Důraz je položen především na hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu    s 
evropským a světovým vývojem, dějin kultury (vědy, techniky, způsobu života, náboženství, 
umění), a přínosu jednotlivých států, oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti. 

V každém období vyučující vybere jedno nebo několik témat (událostí, 
společenských jevů, významných osobností ap.), která objasní hlouběji v širších vztazích a 
souvislostech s využitím výsledků samostatné práce žáků a poznatků získaných v jiných 
předmětech a z jiných zdrojů. Témata vybírá podle jejich důležitostí s přihlédnutím           k 
zájmu žáků a k místním podmínkám. Tematické okruhy zařazuje i při upevňování a 
systemizaci učiva na závěr každého tematického celku, ročníku, a hlavně na závěr 
dějepisného vyučování. 

Vyučující se zaměří na výklad učiva určeného k trvalému osvojení a nezatěžuje žáky 
podrobnostmi (tradičním popisem často i nepodstatných historických událostí a  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 
© Základní škola Týniště nad Orlicí 

 
-82- 

 

společenských jevů, neúměrným množstvím časových údajů, jmen, pojmů atd.). Tím 
přispívá ke komplexnějšímu pohledu na historii, k hlubšímu poznání jednotlivých období, k 
pochopení vzájemných vztahů mezi dějinami regionu, národa, okolních zemí a světa, k 
intenzivnějšímu citovému vztahu žáků k poznávanému a k rozvoji jejich samostatného a 
kritického myšlení. 

Orientací na podstatné učivo jsou vytvářeny podmínky pro seznamování žáků s 
historií způsobem odpovídajícím jejich poznávacím schopnostem (dodržování správného 
poměru mezi konkretizací historického vývoje a jeho zobecněním, líčení historických 
událostí, života a významu významných osobností atd.), pro rozvíjení jejich schopností 
samostatně získávat poznatky z různých zdrojů a pro dialog, v němž prokazují schopnost 
hodnotit historické události a obhajovat své názory a stanoviska. 

Těmto cílům odpovídají formy práce, vyučovací metody a pracovní postupy. K 
nejefektivnějším patří výklad, práce s učebnicí, historickými mapami, přístupnějšími 
historickými dokumenty, odbornou literaturou apod., dialogické metody a řešení 
přiměřených úkolů s využíváním poznatků, které žáci získali v jiných předmětech, z četby 
historické beletrie, z divadelních her, rozhlasových a televizních pořadů, návštěv historických 
expozic, výstav, muzeí, kulturních památek atd. 

Závěr dějepisného vyučování tvoří výklad tematických okruhů důležitých jednak k 
podrobnějšímu objasnění dané problematiky a jednak k upevnění základních poznatků a 
jejich začlenění do širších souvislostí. Vzhledem k tomu, že témata přesahují rámec 
jednotlivých období a v některých případech i regionů, bude je vyučující objasňovat vývojově 
s vysvětlením specifik v jednotlivých obdobích a oblastech. Výběr témat úžeji nebo šířeji 
koncipovaných, případně zařazení i dalších, je plně v pravomoci vyučujících. 

Do 6. a 7. ročníku zařazujeme učivo o pravěku, starověku, středověku a počátku 
novověku a do 8. a 9. ročníku výklad historie od 18. století do současnosti.
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Výchova k občanství 

Specifické cíle 

Občanská výchova směřuje k postupnému formování a rozvíjení občanského profilu 
žáků. V návaznosti na učivo prvouky, vlastivědy a dalších předmětů orientuje žáky ve 
významných okolnostech společenského života a seznamuje je s postavením jednotlivců ve 
struktuře společenských vztahů. Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky a 
osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů, dílčí podněty hlouběji objasňuje, 
zdůvodňuje a dále rozšiřuje. Pomáhá utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formuje jejich 
vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života, pozitivní hodnotové orientace a žádoucí 
modely chování. Utváří a rozvíjí způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání, formuje 
u žáků vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého 
rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životního prostředí. Otevírá 
cestu k sebepoznávání a k přijímání pozitivních životních hodnot. 

Vyučování se orientuje zejména na to, 
❑ aby si žáci utvořili ucelenou představu o mravních a právních předpokladech 

mezilidského a společenského soužití, o hospodářském životě společnosti a o 
demokratických postupech při rozhodování o veřejných záležitostech a při řízení státu, 

❑ aby se žáci naučili posuzovat a srovnávat společenské jevy ve vlastní zemi              s 
obdobnými či odlišnými jevy v evropském a celosvětovém měřítku, aby si utvořili 
představu o lokálních i globálních problémech současné společnosti a o způsobech 
jejich řešení na národní i mezinárodní úrovni, 

❑ aby se žáci naučili orientovat v rozmanitých situacích osobního, citového, rodinného, 
pracovního a občanského života a v základních životních hodnotách, které jim budou 
oporou při řešení životních situací a při utváření vztahů k druhým lidem a ke 
společenstvím, v nichž budou prožívat dospělost, 

❑ aby si žáci osvojili dovednost přiměřené mezilidské komunikace a společenského 
styku, schopnost vyjadřovat a zdůvodňovat vlastní názory, respektovat práva a názory 
druhých, kriticky vnímat a hodnotit veřejné záležitosti, jednání druhých lidí i své 
vlastní projevy, řešit rozmanité životní situace v souladu s vlastním svědomím, 

❑ aby žáci získali použitelné poznatky z oblasti práva, naučili se orientovat v důležitých 
právních otázkách a prakticky aplikovat zásady odpovědného rozhodování, aby 
poznali cesty, jak se projevovat jako odpovědný a aktivní občan demokratické 
společnosti a jak utvářet vlastní mravní profil v souladu s obecně uznávanými 
mravními hodnotami. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Předmět výchova k občanství rozšiřuje a prohlubuje dosavadní vědomosti a 
dovednosti žáků ze společenskovědní oblasti. Obsah předmětu je členěn do tematických 
celků, v jejichž rámci je učivo dále děleno do orientačních bloků základního a doplňujícího 
učiva. Základní učivo by mělo být naplněno v celém rozsahu, výběr doplňujícího učiva závisí 
na vyučujícím a na konkrétních podmínkách výuky. 

Rozsah a hloubku výkladu i rychlost postupu vyučující zváží s ohledem na aktuální 
úroveň poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní zkušenost, učivo vybírá       s 
přihlédnutím ke konkrétním místním podmínkám i ke vzdělávacím potřebám a zájmům  
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žáků. V souvislosti s tím se doporučuje, aby vyučující některá témata se 
společnými prvky vhodně propojoval a využíval aktivizujících forem a metod výuky.
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UMĚNÍ A KULTURA 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání 
světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu; kulturu jako 
procesy i výsledky duchovní činnosti umožňující chápat kontinuitu proměn historické 
zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i 
jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, 
práce); umění jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace 
o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat 
jinými než uměleckými prostředky.  

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým 
účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, 
tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k 
okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na 
základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi 
vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech 
jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, 
bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.  

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory 
Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující 
vzdělávací obor Dramatická výchova, který je na úrovni školního vzdělávacího programu 
možné realizovat formou samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz 
kapitola 5.10).  

Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s 
výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění 
dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředky pro 
sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí 
se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem 
rozpoznávat a interpretovat.  

S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na 
kulturu a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující 
umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také literární a dramatická díla (divadlo, 
film), multimediální tvorba i samotné znakové systémy. Nalézání vztahů mezi jednotlivými 
druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení 
společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání 
dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů, a přispívají tak k 
osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.  

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě 
základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe 
obsahovými doménami hudební výchovy.  

Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve 
svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – 
jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi 
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– sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, 
hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.  

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při 
sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při 
souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a 
pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost 
„interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.  

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i 
mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2021 88 Obsahem 
Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci 
i produkci.  

Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí 
pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící 
hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, 
učí se hudbu analyzovat a interpretovat.  

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s 
nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální 
zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.  

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně 
vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, 
který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.  

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – 
tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, 
cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí 
výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a 
ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. 
Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním 
komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti 
uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu 
tvorby a komunikace.  

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které žákovi umožňují rozvíjet 
schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této 
zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.  

Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které žáka vedou k uvědomování si a 
uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných 
vyjádření.  

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které žákovi umožňují utváření 
obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých 
možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších 
obrazových médií.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka k: 

❑ pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 
svébytného prostředku komunikace  
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❑ chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 
lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně 
jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, 
kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot  

❑ spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu 
přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním 
projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností  

❑ uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke 
světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 
emocionálního života  

❑ zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu 
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v 
mnohotvárném světě 
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Hudební výchova 

Specifické cíle 

Hudební výchova dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou 
přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje 
v organizaci hudebně výchovných činností s širším záměrem obohacovat jejich estetické 
vnímání a prožívání světa. 

V souladu s přirozeným fyziologickým, emocionálním a rozumovým rozvojem žáků 
hudební výchova směřuje zvláště k tomu, aby žáci: 

❑ kultivovali svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro 
rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a 
fantazie, 

❑ rozvíjeli své receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti 
aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými, 

❑ porozuměli hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby 
jednotlivých uměleckých epoch a postupně se orientovali v jejich základním slohovém 
a stylovém rozvrstvení, 

❑ získali vhled do hudební kultury české i jiných národů, seznámili se se schopností 
umění minulosti i dneška emocionálně působit a vytvářet mosty mezi lidmi. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Učební osnovy hudební výchovy umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na 
základě učitelovy znalosti úrovně hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve třídě 
(odborné učebně). Také volba didaktických prostředků je zcela závislá na jeho rozhodnutí. 

Hudebně výchovná práce je členěna do čtyř fází: 
❑ 1.  - 3.  ročník – období hudebních her 
❑ 4. - 6. ročník – období manipulace s hudebním materiálem, "hudební dílna" - 

manipulace s hudbou 

❑ 7. ročník – období "vhledů" do hudby a jejich společenských funkcí 
❑ 8.  - 9.  ročník – hudba bez hranic 

 

Hudební výchova se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, 
poslechových a hudebně pohybových činností, které jsou vzájemně provázány a navzájem 
se doplňují. Jejich obsahem je hlasová výchova, rozvoj rytmických a intonačních dovedností, 
jednohlasý a vícehlasý zpěv s doprovodem i bez doprovodu, osvojování hry na orffovské 
nástroje (zobcovou flétnu atd.) nutné k instrumentálním doprovodům písní, hudebně 
pohybovému projevu a ve vyšších ročnících ke hře nejjednodušších skladbiček. 

Je pracováno s tóny, motivy a tématy, hudebními formami a výrazovými prostředky 
hudby (s rytmickou, tempovou a dynamickou složkou, pozornost je věnována i vertikální a 
horizontální organizaci hudby). 

Hudba je osvojována při vyučování, návštěvou výchovných koncertů, na besedách 
o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách. Žáci se o hudbě a svých 
zážitcích z ní učí hovořit. Používají při tom pojmy a hudebně naukové poznatky, které jsou 
vyvozovány ze znějící hudby a aplikovány ve všech hudebních aktivitách. Toto teoretické a 
biografické učivo má pouze podpůrný charakter, slouží k osvětlení hudebních problémů a  
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rychlejší komunikaci mezi účastníky hudebních činností. Jejich znalost není předmětem 
klasifikace. 

Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k jejich přístupu k 
celému múzickému komplexu hudebních činností, ke snaze spolupracovat s ostatními, a k 
úsilí o co nejlepší výsledek (je však možné zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost 
žáka na určitý typ hudebních činností). 
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Výtvarná výchova 

Specifické cíle 

Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět 
prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto 
poznávání směřuje jednak k tomu, aby se žáci učili rozumět výtvarnému umění, rozumět 
jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako 
nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti, jednak je zaměřeno na 
kultivaci schopností žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm 
estetické hodnoty, ty chránit, případně i zmnožovat. Tím, že žákům umožňuje, aby si v 
činnostech prakticky osvojovali potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjí jejich 
přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, jejich fantazii a prostorovou 
představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz, čímž významně napomáhá utváření 
kreativní stránky jejich osobnosti. 

Všemi složkami svého působení výtvarná výchova usiluje zejména o to, 
❑ aby žáci získali praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, 

užitém umění, o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém vytváření, 
❑ aby se prakticky i teoreticky seznámili s různými výtvarnými technikami a prostředky, 
❑ aby se rozvíjel a prohluboval jejich vztah k výtvarnému umění a celé oblasti výtvarné 

kultury, 
❑ aby získali představu o historickém vývoji výtvarného umění, včetně umění užitého, 

lidového a architektury, 
❑ aby byli schopni nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve světě 

vytvořeném lidmi, uvědomovat si jejich význam pro plnohodnotný život člověka, 
❑ aby byli schopni získaných poznatků a dovedností využívat ve svém životě. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Pro výtvarné činnosti dětí v 1. - 3. ročníku jsou charakteristickými rysy odvaha, 
spontánnost, bezprostřednost, uvolněnost a emocionální přístup k světu, suverénnost a 
jistota projevu, nedostatek zkušeností a malá kritičnost vlastní výtvarné činnosti. Přetrvává 
široce rozvinutá fantazie a představivost, vnitřní spřízněnost a blízkost světa pohádek a bájí 
i vnitřní potřeba vyjádření vlastního postoje k světu. Z metod a forem práce využívá proto 
učitel především různé hravé činnosti a experimentování. 

Při výtvarných činnostech ve 4. - 6. ročníku začíná být dětská fantazie a 
představivost korigována rozvíjejícím se intelektem. Žáci postupně přecházejí od hravých 
činností k uvědomělejší výtvarné práci. Jejich výpověď o vztazích k okolnímu světu je stále 
bezprostřední, zachovávají si citový vztah k zobrazované skutečnosti. 

Utváří a rozvíjí se vztah žáků k volnému výtvarnému umění, užité tvorbě, lidovému 
umění, k ochraně životního prostředí a kulturního dědictví. 

 

Ve výtvarných činnostech žáků v 7. - 8. ročníku ubývá vzhledem k jejich mentálnímu vývoji 
spontánnosti, bezprostřednosti, fantazie a mizí hravost. Objevují se zábrany a ostych 
způsobené zvýšenou kritičností k vlastní výtvarné činnosti, většími zkušenostmi a možností 
srovnávání výtvarné úrovně. Žáci si více uvědomují nedostatky svého výtvarného projevu. 
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Úlohou učitele je proto posilovat sebevědomí žáků, podporovat 
jejich vlastní výtvarné vyjádření, podněcovat jejich zájem o výtvarnou práci vhodnou 
motivací a volbou náročnějších úkolů a technik, vyžadujících určité znalosti a zručnosti (např. 
grafické techniky, počítačová grafika ap.) a zaujmout je náměty vyžadujícími přemýšlení a 
uvažování, které odpovídá jejich rozvíjejícím se rozumovým schopnostem. V teoretické 
složce předmětu je možno začít žáky systematičtěji seznamovat s problematikou výtvarné 
kultury, především s vývojem výtvarného umění. 

Obsah učiva je volně rozvržen na tříletá období. Učitel si sám podle svého uvážení 
rozdělí učivo do jednotlivých ročníků. Praktické výtvarné činnosti jsou vyjádřeny ve dvou 
rovinách. Třetí rovinou je oblast výtvarné kultury jako teoretické složky předmětu. Vzájemný 
poměr není přesně vymezen, avšak výtvarná výchova je především předmět činnostní. 
Vzhledem k charakteru výtvarné práce je pro výuku výtvarné výchovy doporučována alespoň 
dvouhodinová dotace.  
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, 
vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a 
přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.  

Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v 
nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých 
podobách a širších souvislostech.  

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti 
a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění 
člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a 
je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.  

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na 1. stupni rozdělen na 
čtyři tematické okruhy, Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, 
Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na osm tematických 
okruhů, Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a 
chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, 
Využití digitálních technologií, Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž 
tematický okruh Svět práce je povinný a z ostatních školy vybírají podle svých podmínek a 
pedagogických záměrů minimálně jeden další okruh. Vybrané tematické okruhy je nutné 
realizovat v plném rozsahu.  

Tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a vzhledem 
k jeho zaměření na výběr budoucího povolání je vhodné jej zařadit do nejvyšších ročníků 2. 
stupně.  

Vzdělávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni vzdělávání a je určen všem žákům (tedy 
chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní 
pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost 
samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování 
zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, 
který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při 
odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do 
vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů. 
 
 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
tím, že vede žáky k:  

❑ pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 
práce  

❑ osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k 
organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při 
práci i v běžném životě  

❑ vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních 
nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku  
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❑ poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s 
pracovní činností člověka 

 
❑  autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k 

novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí  

 
❑ chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k 

rozvíjení podnikatelského myšlení  

 
❑ orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení 

potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního 

profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 

 

Svět práce 

Specifické cíle 

Předmět Svět práce svými formami výuky a vymezeným obsahem učiva, využíváním 
znalostí získaných v jiných oblastech vzdělávání i zkušeností nabytých             v běžném 
životě umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků 
potřebných v běžném životě a formuje jejich osobnost rozvíjením některých vlastností, 
motorických i tvořivých schopností a dovedností. 

Vyučovací proces prostřednictvím pracovních praktických činností směřuje k tomu, 
aby žáci: 

❑ získali základní a praktické pracovní dovednosti a návyky z různých oblastí, zejména 
při ručním opracování dostupných a vhodných materiálů, elektrotechnických pracích, 
pěstitelských činnostech, základních činnostech v domácnosti ap., 

❑ poznali vybrané materiály a jejich užité vlastnosti, suroviny, plodiny, naučili se volit a 
používat při práci vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, pracovat s dostupnou technikou, 
včetně techniky výpočetní (a to na základní uživatelské úrovni) a osvojili si jednoduché 
pracovní postupy potřebné pro běžný život, 

❑ osvojili si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základy 
organizace a plánování práce a technologické kázně, 

❑ vytvářeli si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a pozitivní postoj     k 
řešení ekologických problémů, 

❑ získali orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce, 
❑ vytvářeli si pozitivní vztah k práci a racionální, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní 

činnosti a její kvalitě, 
❑ získali prvotní poznatky a dovednosti významné pro jejich další životní a profesní 

orientaci. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Učební plán vymezuje pro předmět Svět práce určitou časovou dotaci, umožňuje 
řediteli školy rozhodnout v 1. - 9. ročníku ZŠ o organizaci výuky a o práci s tematickými 
celky v jednotlivých ročnících v rámci podmínek školy. 
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Obsah učiva a tematické celky jsou určeny všem žákům, proto 
není nutné pro výuku dělit třídu na chlapce a dívky, ale dělit ji na skupiny s respektováním 
bezpečnostních předpisů a v souladu s platným pokynem MŠMT ČR. Z pedagogických 
hledisek se doporučuje práce ve skupinách, střídání jednotlivých činností a řešení 
problémových úkolů. Žáci mají pracovat ve vhodném prostředí vybaveném potřebným 
nářadím a pomůckami. 

Obsah učiva uvedený v učebních osnovách je širší, než jaký je možné v dané časové 
dotaci realizovat, neboť je nutné dát vyučujícímu možnost pracovat s obsahem učiva tvůrčím 
způsobem podle podmínek a možností školy. 

Tematické celky postihují široké spektrum praktických činností, kterými by se žák 
mohl ve školním prostředí zabývat. Bude zcela na vyučujícím a jeho pedagogických 
záměrech, jaké tematické celky zařadí do ročníku, zda se k některým okruhům učiva bude 
cyklicky vracet, nebo je bude naplňovat v jednorázovém bloku, sezónně a podle podmínek 
školy i jakým způsobem a v jaké šíři a časové dotaci je bude realizovat. Veškeré dovednosti 
a pracovní návyky žáci získávají v přímých praktických činnostech, které jsou dominantní v 
pojetí předmětu Praktické činnosti. V průběhu praktických činností získává  

 

žák základní poučení o materiálech, pomůckách a nářadí, které používá, a o bezpečnosti 
práce s nimi, a to v nezbytné míře a na uživatelské úrovni, s ohledem na využití v praxi. 

Praktické činnosti jsou základem všech tematických celků; v průběhu praktických 
činností jsou uváděny jen základní informace o materiálech, pomůckách a nářadí, a to jako 
nezbytné poznatky s ohledem na využití v praxi. Tematický celek Svět práce je určen jen pro 
8. nebo 9. ročník ZŠ, má žákům poskytnout nezbytné informace pro jejich profesionální 
orientaci a umožnit jim nahlédnout do náročné problematiky technologií a systémů i výroby 
a řízení pracovního procesu. Vzhledem k informativnímu charakteru se nepředpokládá velká 
časová dotace tématu. 

Zařazení předmětu do ročníku, organizaci výuky předmětu, výběr a řazení 
tematických celků, jejich časovou dotaci ap. je nutné v 6. - 9. ročníku ZŠ promýšlet 
komplexněji, s ohledem na podmínky školy a také v návaznosti na široké možnosti 
volitelných předmětů v této oblasti i na zájmy, potřeby a schopnosti žáků, které jsou již v 8. 
a 9. ročníku vyhraněny. Vhodnou volbou tematických celků předmětu Praktické činnosti a 
cílenou nabídkou volitelných předmětů lze formovat profesionální orientaci jednotlivých 
žáků. 

Hodnocení žáka je prováděno v intencích záměrů daného vzdělávacího programu a 
v souladu s platným předpisem o hodnocení a klasifikaci žáka. Z tohoto hlediska se na 
předmět Praktické činnosti pohlíží jako na uzavřený, nedělitelný celek. 

 

 

Praktické činnosti 

Charakteristika předmětu 

Předmět má žákům poskytnout široký prostor pro rozvinutí již získaných manuálních 
a praktických dovedností a uplatnění jejich vlastních zkušeností, vědomostí i poznatků 
v samostatné tvořivé činnosti. Má umožnit žákům rozvíjet jejich představivost, technické a 
tvořivé myšlení a umožnit jim řešit jednoduché technické úkoly, problémy, zhotovovat 
funkční výrobky, makety, modely, vytvářet a realizovat jednoduché projekty a konstrukce. 
Žáci se seznamují s novými materiály, nářadím, nástroji a pomůckami, moderními 
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pracovními a technologickými postupy: zdokonalují si své návyky 
organizovat a plánovat pracovní činnosti, dbát o bezpečnost práce a ochranu zdraví. Předmět 
má ve své komplexnosti přispět k další životní a profesní orientaci žákům. 

Tematické celky 

1. Zpracování dřeva, kovů, plastů 
Samostatné zhotovování výrobků podle technické dokumentace, práce s ručním 

nářadím a pomůckami. Nové pracovní postupy a technologie zpracování. Zhotovování 
drobných předmětů denní potřeby, bytových doplňků, školních pomůcek, drobné údržbářské 
práce. 
2. Modelářství 

Modelářský materiál, nářadí a nástroje, technický výkres, technologický postup. 
Práce s lepidly, práce s ručním nářadím a pomůckami. Práce na modelech. 
3. Práce montážní a demontážní. Elektrotechnické práce. Stavebnice 

Sestavování funkčních modelů, strojů a zařízení. Stavebnice s konstrukčními prvky, 
řiditelné a ovladatelné modely, počítačově řízené modely (např. Stavebnice Lego a Lego  

 

Dacta). Využití poznatků z fyziky, elektroniky a elektrotechniky. Prvky automatizace 
a robotizace. 
4. Nové pracovní postupy a technologie 

Lepení, tmelení, barvení, lakování, laminování. Tapetování, obkládání, připevňování 
předmětů, paspartován apod. Dovednosti pro domácí údržbu a jednoduché stavební 
činnosti. Materiál, nářadí, nástroje a pomůcky, pracovní postup. Bezpečnost práce a ochrana 
zdraví při práci, první pomoc. 
5. Technika a společnost 

Objevy a vynálezy, dějiny techniky (výběrem). Vliv techniky na rozvoj některých 
oblastí: těžba surovin, energetika, strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, technická 
chemie, doprava, zemědělství. 

Technické informace a jejich uplatnění ve společnosti. Úloha materiálu v moderní 
technice, technologie a výrobní proces. 

Domácnost 

Charakteristika předmětu 

Bez ohledu na další vzdělávací cestu jednotlivých žáků má předmět: 
❑ shrnout a utřídit doposud získané poznatky a upevnit základní dovednosti i návyky 

žáků z této oblasti, 
❑ poskytnout jim prostor pro získání dalších praktických a uživatelských dovedností, 

spojených s vedením a provozem domácnosti a s osvojením si pracovních postupů při 
různých činnostech v domácnosti. 

Předmět ve své komplexnosti má výrazným způsobem formovat přípravu žáků na 
rodinný život a životní role, podílet se na vytváření žádoucích postojů ke zdravému způsobu 
života, pozitivně ovlivnit jejich vztah k praktickým činnostem a k práci a vytvářet podmínky 
pro cílenou životní a profesní orientaci žáků. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Tematické celky postihují široké spektrum námětů a okruhů pro činnosti žáků a jejich 
poznávání dalších oblastí lidské činnosti, kterým by se žáci mohli ve školním prostředí zbývat 
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a které jsou významné pro jejich běžný praktický život. Bude zcela záležet na 
vyučujícím a jeho pedagogických záměrech, na podmínkách a vybavení školy, ale i zájmu 
žáků, jaké tematické celky a hesla se budou realizovat. Žádný z tematických celků, ani jejich 
obsah, není závazný. Vyučující může modifikovat jednotlivá témata, zařadit vlastní, určit 
jakým způsobem, v jaké šíři a časové dotaci je bude zařazovat do vyučování. Veškeré 
dovednosti a pracovní návyky žáci získávají v přímých praktických činnostech. Tematické 
celky a obsah učiva nejsou určeny výhradně dívkám, ale předmět je svým komplexním 
pohledem na otázky života v rodině otevřen všem žákům. 

Tematické celky 

1. Vedení domácnosti 
➢ Ekonomický provoz, financování, rozpočet, dokumentace. Optimální způsob 

řízení domácnosti. Materiální vybavení, hygiena, bezpečnost a hospodárnost 
provozu. Systém domácích prací, jednoduchá údržba a opravy. Dělba práce 
v rodině. 

 
2. Výživa v rodině 

➢ Výživa jako součást zdravého životního stylu. Výběr, nákup a skladování 
poživatin. Konzervování a zavařování. Zpracování jednotlivých druhů 
potravin. Používání pochutin.  

➢ Základní postupy při přípravě pokrmů. Racionální výživa a moderní 
technologie. Využití moderní techniky. Kultura stolování. Úprava stolu pro 
různé příležitosti. Obsluha u stolu. 

➢ Příprava pokrmů v přírodě. 

 

3. Kultura bydlení 
➢ Historie a vývoj bydlení. Domov a bydlení. Typy bytů – dispoziční a provozní 

řešení. Zařízení bytu. Funkčnost a estetičnost bydlení. Bytové doplňky, 
dekorativní předměty – květina v bytě, aranžování květin. Péče o životní 
prostředí v okolí bytu, domu. 

➢ Rekreační objekty a jejich specifika. 

 

4. Kultura a odívání 
➢ Historie a vývoj odívání. Oděv z hlediska účelnosti, zdraví, estetiky a 

ekonomiky, základní šatník. Volba oděvu vzhledem k typu člověka, věku, roční 
době, společenské příležitosti, zaměstnání apod. Vkus a móda. Oděvní 
doplňky. Udržování a ošetřování oděvů, prádla a obuvi. 

 

5. Ruční práce a šití 
➢ Oděvní materiály – druhy a vlastnosti textilií, jejich rozeznávání. Oděvní 

příprava. Ruční šití – technika ručního šití. Drobné oprava a úpravy oděvů a 
prádla. Zhotovení jednoduchého výrobku. Strojové šití – obsluha a údržba 
šicího stroje, zásady bezpečnosti práce. Nácvik strojového šití. Práce se 
střihem. Zhotovení výrobků různé náročnosti. Háčkování, pletení – základní 
pracovní pomůcky, materiál, základy techniky pletení a háčkování. Zhotovení 
výrobků různé náročnosti. Další textilní techniky, např. vyšívání, drhání,  
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paličkování, batikování, jiné materiály, pomůcky, základní postupy (volba podle 
zájmu žáků, regionálních zvyků apod.). 

 

6. Dítě a jeho výchova v rodině 
➢ Narození dítěte. Duševní vývoj a výchova dítěte v prvním roce života. Batole 

a dítě předškolního věku. Fyzický, duševní a sociální rozvoj dítěte. Základní 
péče o dítě – hygiena, výživa, oblékání, denní režim. Základní výchovné 
návyky. Zaměstnání dítěte – hry a hračky. Péče o nemocné dítě, dětská 
onemocnění a úrazy – prevence. Zdravotně postižené dítě v rodině. Dítě a 
jeho výchova v rodině. Pochvala, odměna, trest. Důslednost a tolerance. 
Osobnost dítěte. Jednotná výchova v rodině. Neúplná rodina. 

 

7. Zdravotní výchova 
➢ První pomoc – laická první pomoc při poranění menšího rozsahu, chování při 

závažných stavech a poranění, při volání odborné pomoci. Obvazová 
technika. Péče o nemocné a staré lidi v rodině. Základy domácího léčitelství. 
Léčivé byliny v domácnosti. Alternativní medicína a její výhody i možná 
nebezpečí. Základy kosmetické péče. Péče o pleť, vlasy, ruce a nohy – denní 
hygiena, přípravky a pomůcky. Zdravotní kosmetika. Kosmetika v životě ženy 
i muže. 

 

Volba povolání 

Charakteristika předmětu 

Předmět seznamuje žáky s problematikou trhu práce, volby profesní orientace, možnosti 
vzdělávání, zaměstnání a podnikání.  
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ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je 
utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, 
kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví 
důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, 
stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit 
základního vzdělávání.  

 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování 
zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a 
aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, 
aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, jeho ochrany i 
hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s 
různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si 
dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a 
získávají potřebnou míru odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví jiných. Jde tedy z velké části 
o poznávání zásadních životních hodnot8, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní 
jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit 
na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví.  

 Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické 
dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je 
velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu 
zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem 
učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později 
přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a 
činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření 
aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.  

 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků 
ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i 
zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních 
vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy.  

 Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v 
propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. 
Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 
prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a 
jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení 
v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k 
individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví obsahuje vzdělávací obor Výchova ke zdraví 
výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní 
a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, 
partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků.  

8 Je vhodné usilovat o to, aby předkládané názory nebyly v příkrém rozporu s názory zákonných 
zástupců žáků. 
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 Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v 
problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a 
zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 
zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové 
činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně 
ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro 
uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a 
výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu 
života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání 
žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně 
kvalitu jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení 
žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů 
každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových 
norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a 
aktuální zdravotní stav žáků.  

 Pro pohybové vzdělávání je charakteristické rozpoznávání a rozvíjení pohybového 
nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité 
je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách 
pohybového učení – v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. 
Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, 
která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny 
žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou 
kontraindikací jejich oslabení.  

 Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) 
zdravotní skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení zařazováním povinného či volitelného 
předmětu, jehož obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako 
adekvátní náhrady povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky). Tato 
nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém usnadňuje život, ale 
paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné 
napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu, z 
dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v nevhodné 
skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů 
atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé 
populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně 
zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede 
žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých 
činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální 
cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich 
zařazování do denního režimu žáků.  

 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
tím, že vede žáky k: 

❑ poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot  
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❑ pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální 
pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, 
příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů  

 

 

❑ poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na 
způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na 
kvalitě prostředí 

❑  získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví 
prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje  

❑ využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním 
režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní 
podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst 
souvisejících s preventivní ochranou zdraví  

❑ propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými 
mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním 
úsilím atd.  

❑ chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako 
významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských 
činností atd.  

❑ ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 
událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením 
jednotlivých mimořádných událostí  

❑ aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace 
zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci 

 

Tělesná výchova 

Specifické cíle 

Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové 
kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní 
využití pohybu v režimu školy i mimo školu. 

V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových 
dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení       s 
návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního 
oslabení, stejně jako pro zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti. Učí se uplatňovat 
osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na rozličné 
sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé 
rozhodování, organizační schopnosti i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých 
spolužáků. Významné je propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělání, jako 
je hudební výchova, estetika, poznávání a ochrana přírody, dopravní kázeň, hygiena, úrazová 
zábrana, etika, právo atd. 

Hlavně však tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a 
přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a 
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aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede proto žáky od spontánního pohybu          
k řízené pohybové činnosti (s narůstajícím podílem žáka na tomto řízení) a zpět k vlastní 
pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové aktivitě. Takový vztah       k 
pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného 
prožitku z pohybového výkonu, který vychází z aktuální pohybové úrovně jednotlivých žáků, 
z konkrétního splnitelného cíle, ze změny každého žáka i jeho hodnocení vzhledem   k této 
individuální změně. 

V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje 
vyučovací úsilí učitele a učební činnost žáků v tělesné výchově k tomu, aby: 

❑ si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení 
těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, 

❑ se orientovali v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a 
práceschopnost člověka, v problematice zjišťování potřebných ukazatelů zdatnosti a 
pohyblivosti a uměli své poznatky využít při začleňování pohybu do denního režimu, 

❑ zvládali základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění 
zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i méně 
známém prostředí, 

❑ kladně prožívali osvojované pohybové činnosti a využívali je s pomocí dospělých nebo 
samostatně jako prostředek překonávání aktuálních negativních tělesných či 
duševních stavů a dlouhodobější zdravotní prevence i jako předpoklad pro vytváření 
trvalého vztahu k pohybovým aktivitám, 

❑ si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a jiných pohybových 
aktivitách a uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní 
vztahy. 

Všechny naznačené cíle by měly ústit do pozitivního vztahu žáka k pohybovým 
aktivitám jako základnímu prostředku dlouhodobého ovlivňování aktivního zdraví a projevit 
se v návyku pravidelného využívání pohybových činností různého zaměření v každodenním 
životě moderního člověka, v jeho životním stylu. 

 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Z hlediska vývoje žáků, jejich motorického rozvoje, adaptace na pracovní zátěž, 
zvýšené potřeby zdravotní prevence oslabení hybného systému, jejich konkrétní pohybové 
úrovně, zájmů atd. je učivo povinného předmětu tělesná výchova členěno do samostatných 
na sebe navazujících etap. 

1. a 2. ročník (vstup do školy, adaptace na pracovní režim a zátěž, utváření 
elementárních pohybových dovedností, základní zdravotně pohybové, hygienické a 
organizační návyky, převážně hravé pojetí s důrazem na prožitek a zdravotní účinek 
pohybových činností), 3. - 5. ročník (předpoklady pro bouřlivý rozvoj nových pohybových 
dovedností, pro uplatnění obratnostních a rychlostních předpokladů, zvýšené nebezpečí 
svalových oslabení, nárůst zájmu o pohybové aktivity, postupný návyk na efektivní didaktické 
metody - didaktické řídící styly, výrazný podíl zdravotně zaměřených činností) a 6. - 9. ročník 
(nástup puberty, zvyšující se uplatnění silových a vytrvalostních předpokladů, vyhraněné 
členění dívčích a chlapeckých zájmů a jejich individualizace, soutěživost, větší samostatnost 
a možnost zapojení do řízení výuky). 

Obsah předmětu tělesná výchova je převážně vyučován v koncentrovaných 
tematických blocích. Proto jsou i osnovy členěny do tematických celků. V jejich rámci je 
učivo předkládáno jako ucelený soubor námětů a výstupů pro výše uvedené vzdělávací etapy 
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a není děleno do ročníků. Rozlišováno je pouze učivo základní, které má učitel 
pracující podle tohoto programu možnost nabídnout všem žákům, aby zajistil naplnění 
vzdělávacího standardu a konkrétních vzdělávacích cílů, a učivo rozvíjející (nezávazné), které 
má možnost v případě rozšířené časové dotace předmětu, vyšší pohybové úrovně žáků a 
lepších podmínek školy nabídnout celé třídě, skupinám žáků nebo jednotlivcům. Výběr 
základního i rozšiřujícího učiva je plně v pravomoci učitele, který zná nejlépe možnosti a 
potřeby žáků, prostorové i materiální podmínky školy atd. Ten také vytváří konkrétní 
vzdělávací program pro jednotlivé ročníky (třídy, skupiny). 

Z hlediska formálního členění osnov je základní učivo vyšší etapy rozšiřujícím pro 
etapu nižší. (Pro 6. - 9. ročník je rozšiřující učivo vymezeno samostatně.) Také opačně je 
základní učivo nižší etapy automaticky součástí základního učiva vyšší etapy. Učitel ho 
využívá k opakování, ke zkvalitňování pohybových dovedností nebo jako průpravu pro nácvik 
náročnějších činností. Základní učivo jednou osnované se proto v další etapě neopakuje. Jde 
o záměr, který má vést učitele k tomu, aby se seznámil s obsahem učiva nižší etapy, ověřil 
si úroveň zvládnutí daných činností a v případě potřeby je znovu zařadil k osvojování ve 
vyšší etapě. Učební osnovy je třeba z tohoto pohledu chápat jako propojený celek a 
naznačený výběr a využívání učiva jiné etapy (při respektování úrovně žáka a bezpečnostních 
zásad), případně vypuštění některého námětu (při nedostatečných prostorových a 
materiálních podmínkách školy a nižší úrovni žáků), jako krok, který není    v rozporu z 
právními a bezpečnostními předpisy. 

Tematické celky, vyžadující zvláštní materiální, prostorové nebo klimatické podmínky 
(plavání, lyžování, bruslení, turistika a pobyt v přírodě), jsou do výuky řazeny    v případě 
vhodných podmínek školy ve formě kursů, soustředěné výuky nebo v jiných organizačních 
formách (viz konkrétní témata). 

Výuka do 5. ročníku probíhá zpravidla koedukovaně, od 6. ročníku odděleně. Pro 
některé činnosti je však vhodné žáky spojovat i na 2. stupni základní školy (např. při lyžování, 
turistice, tancích aj.). 

 

Učební plán stanovuje pro tělesnou výchovu ve všech ročnících 2 vyučovací jednotky        v 
týdnu. Zároveň však umožňuje zařazovat i třetí vyučovací jednotku tělesné výchovy. Je    v 
zájmu žáků, aby byla tato možná časová dotace využita, především pak na 1. stupni ZŠ, kde 
se rozhoduje o zdravotním základu žáků a jejich vztahu k pohybovým aktivitám. 

Tělesná výchova tvoří pouze základ pro vzdělávání v dané oblasti. Aby si mohli žáci 
pohybové dovednosti upevnit a ověřit si jejich účinnost, je potřeba nabízet i další formy 
pohybových činností (pohybově rekreační přestávky, cvičení v hodinách jiných předmětů ap.) 
a vytvářet pro žáky celotýdenní pohybový program. K tomu je nezbytná i úzká spolupráce s 
ostatními pedagogy a rodiči. 

Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu 

Osvojování poznatků je spojováno důsledně s praktickými pohybovými činnostmi.
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Výchova ke zdraví 

Specifické cíle 

Výchova ke zdraví je vyučovací předmět, jehož integrované pojetí vytváří 
prostor pro široké formativní působení na dospívající žáky, a tím významně přispívá   k 
jejich osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. 

Nejdůležitějšími obsahovými prvky předmětu jsou zdraví a rodina jako základní 
předpoklad utváření aktivního zdraví každého jedince a jeho sociálních vztahů. 
Komplexní charakter předmětu dává možnost zabývat se jednotlivými tématy z různých 
pohledů a naplňovat je učivem podle vyspělosti a zájmu žáků. Rodinná výchova sleduje 
především aspekt zdravotně preventivní s návody pro každodenní život. Tím připravuje 
podmínky pro praktickou aplikaci poznatků a zkušeností            v tělesné výchově, 
praktických činnostech nebo denním režimu školy. 

Výchova ke zdraví ve svém výrazně činnostním pojetí umožňuje učiteli 
navazovat potřebný kontakt se žáky, vnést do školy více vzájemného lidského 
pochopení, přispět k tolik potřebnému přiblížení školy a rodiny a zároveň vypěstovat 
nezbytné dovednosti, návyky a potřebné životní postoje. 

V souladu s vývojovými předpoklady, poznávacími možnostmi a postupně 
získávanými zkušenostmi žáků z každodenního života směřuje výuka rodinné výchovy 
k tomu, aby: 

❑ si žáci uvědomovali základní problémy a potřeby v oblasti zdraví, zdravého 
životního stylu, rodinného života, rodičovství, osobního bezpečí a uměli zaujímat 
vlastní postoje k uplatňování zdravého způsobu života, 

❑ si osvojili a postupně kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci 
v situacích souvisejících s aktivním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným 
životem a rodičovstvím a aby jejich vstup do dospělosti byl provázen 
odpovědným přístupem ke zdraví a založení vlastní rodiny, 

❑ se bezpečně orientovali v konfliktních a krizových situacích souvisejících se 
zdravím, s mezilidskými vztahy a s osobním bezpečím, dovedli je rozpoznávat, 
uměli na ně adekvátně reagovat a přijímat odpovědnost za bezpečí své i 
druhých, 

❑ znali dostupné informační prameny týkající se problematiky zdravého způsobu 
života, ekologických a klimatických vlivů na zdraví a uměli využívat získaných 
poznatků k ochraně a upevňování svého zdraví. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Předmět Výchova ke zdraví, v návaznosti na výchovu ke zdraví ve 4. a 5. 
ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o další specifické poznatky a dovednosti, 
které žákům umožňují lépe porozumět různým životním situacím a správně se 
rozhodovat v otázkách zdraví, partnerských vztahů, rodinného života, rodičovství a 
osobního bezpečí. 

Učivo je vedle teoretických poznatků stále více zaměřováno na osvojení 
komunikačních technik, vhodné argumentace, chování a rozhodování ve prospěch 
zdraví, a to jak v modelových situacích, tak v každodenním životě školy, v rodinných a 
mimoškolních činnostech. Proto je třeba výukový program realizovat specifickými 
didaktickými formami s využitím netradičních metod – práce ve skupinách, didaktické 
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situační hry, peer programy, řízené a spontánní diskuse, využívání videoprogramů, 
besedy s odborníky, exkurze aj. 

Obsah témat je pro dívky a chlapce společný. Při výuce některých specifických 
oblastí (např. intimní hygiena dívek a chlapců, antikoncepční metody apod.) je možné 
prezentovat učivo odděleně pro chlapce a dívky. 

Pořadí témat si volí učitel podle vlastního uvážení, nedoporučuje se však vždy 
vyučovat témata formou samostatně oddělených bloků. Naopak, vzhledem k řadě 
společných prvků je vhodnější některá témata vzájemně spojovat a prolínat (např. 
zdravá výživa, péče o zdraví, režim dne apod.). 

Specifický obsah předmětu a netradiční didaktické metody předpokládají 
učitele s příslušnou aprobací a vyžadují úzkou a průběžnou spolupráci s rodiči žáků. 
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Charakteristika předmětu 

Informatika a výpočetní technika jako obor zabývající se zákonitostmi vzniku, 
zpracování, přenosu a využívání informací má i pro běžný praktický život žáků 
v současném, technicky vyspělém světě vzrůstající význam. Převážná část informací je 
v současnosti uložena na magnetických nosičích. Z těchto důvodů je nezbytné vybavit 
žáka znalostmi a dovednostmi z oblasti výpočetní techniky. Kromě znalosti manipulace 
s počítačem na základní uživatelské úrovni, získané v povinném předmětu Praktické 
činnosti, je důležité seznámit žáka se základy algoritmizace a programování a rozvinout 
u něho tvořivou schopnost uplatnit dosažené znalosti a dovednosti při řešení 
praktických problémů, s nimiž se setkává ve škole i mimo školu. 

Přístupy k obsahu a organizaci výuky 

Žádný z tematických celků ani jejich obsah není závazný. Vyučující může 
modifikovat jednotlivá témata v souladu s možnostmi školy, úrovní vědomostí a 
aktuálními potřebami žáků. Doporučuje rozdělit žáky do skupin podle úrovně jejich 
znalostí a zkušeností z oblasti výpočetní techniky. Rovněž doporučujeme vyučovat 
předmět ve dvouhodinových blocích. 

Tematické celky 

1. Co rozumíme pojmem informace. Významné informační zdroje a informační 
instituce. Hodnota, cena informace a informační činnosti. 

Pokus o definici informace. Seznámení s důležitými informačními zdroji na 
klasických i magnetických nosičích. Důležité tuzemské i mezinárodní informační 
instituce. Návštěva některé dostupné informační instituce, počítačového pracoviště. 
Zjištění podmínek, za jakých se poskytují informace (jak rychle, za jakou cenu). Co se 
rozumí pojmem cena, hodnota informace, informační činnosti. 
2. Práce s textovými informacemi 

Strukturovaná a nestrukturovaná organizace informací. Databázové a 
fulltextové systémy. Databáze dokumentografické (obsahující texty dokumentů) a 
faktografické (obsahující texty dokumentů) a faktografické (obsahující přímo fakta o 
skutečnosti). 
3. Vyhledávání informací 

Vyhledávání informací pomocí klíčových slov, indexů. Formulace dotazu. Využití 
booleovské logiky při vyhledávání. Stanovení efektivnosti vyhledávání (kritérium 
přesnosti, úplnosti) 
4. Práce s tabulkovými procesy 

Vytvoření jednoduché tabulky. Operace s čísly (sčítání, odčítání, násobení, 
dělení). Stanovení maximální, minimální, průměrné hodnoty. Grafické vyjádření hodnot 
tabulky. 
5. Přenos informací 

Fax, e-mail, počítačová síť, internet, družicový přenos informací. Návštěva 
internetového pracoviště. 
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1.5.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení 
❑ samostatné získávání informací z různých zdrojů a zvládnutí práce s jazykovými 

a literárními prameny i s texty různého zaměření 

Kompetence komunikativní 
❑ vnímání a postupné osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného 

prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků 
a ke sdělování názorů 

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

Kompetence sociální a personální 
❑ získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a kultivovaný projev jako 

prostředek prosazení sebe sama 

Kompetence občanské 
❑ chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický 

a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního 
společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání 

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

❑ individuální prožívání slovesného uměleckého díla, sdílení čtenářských zážitků, 
rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na 
uměleckém textu a rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

 
 
 
Matematika a její aplikace 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 

Kompetence k učení 
❑ rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojování si 

nezbytných matematických vzorců a algoritmů 

❑ rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním 
základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich 
charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a 
zařazování pojmů 

❑ vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod 
řešení úloh) a efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu 

❑ přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 
provádění rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonalování grafického projevu 

❑ rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, soustavná 
sebekontrola při každém kroku postupu řešení, rozvíjení systematičnosti, 
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vytrvalosti a přesnosti, vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě 
zkušenosti nebo pokusu a jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů 

 

Kompetence k řešení problémů 

❑ využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – 
odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 

❑ rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, kritické usuzování a 
srozumitelná a věcná argumentace prostřednictvím řešení matematických 
problémů 

❑ vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; rozvíjení zkušenosti 
s matematickým modelováním (matematizace reálných situací), vyhodnocování 
matematického modelu a hranic jeho použití; poznání, že realita je složitější než 
její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace 
a jedna situace může být vyjádřena různými modely 

❑ provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volba 
správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku 
vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému 

❑ rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících 
situace z běžného života a následně využití získaného řešení v praxi; poznávání 
možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby 

 

Kompetence komunikativní 

❑ přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 
provádění rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonalování grafického projevu 

 
 
 
Informatika 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 
 

Kompetence k učení 

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

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

 
Kompetence k řešení problémů 

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

 
Kompetence komunikativní 

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

❑ porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, 
přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 
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❑ schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem 
algoritmické myšlení 

❑ využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení 
efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce 

❑ tvořivé využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci 
výsledků své práce 

 

Kompetence občanské 

❑ respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW 

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

 

Kompetence pracovní 

❑ šetrná práce s výpočetní technikou 

 
 
Člověk a jeho svět 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 
 

Kompetence k učení 

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

 

Kompetence komunikativní 

❑ orientace ve světě informací, časové a místní propojování historických, 
zeměpisných a kulturních informací 

❑ rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, pojmenovávání 
pozorovaných skutečností a jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a 
výtvorech 

❑ samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, efektivní, bezproblémové a 
bezkonfliktní komunikace i v méně běžných situacích, poznávání a ovlivňování 
své jedinečnosti (možností a limitů) 

❑ přirozené vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
 

Kompetence sociální a personální 

❑ utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 
 

Kompetence občanské 

❑ poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, kulturní, tolerantní chování a jednání na 
základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel 
soužití, plnění povinností a společných úkolů 
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❑ utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání 
možností aktivního uplatnění při jejich ochraně 

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

 

Kompetence pracovní 

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

 
 
Člověk a společnost 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 
 

Kompetence k učení 

❑ hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání 
s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku 

❑ odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich 
souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase 

Kompetence k řešení problémů 
❑ rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního 

výběru a hodnocení faktů a snaha o objektivní posouzení společenských jevů 
současnosti i minulosti 

❑ rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, 
politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního 
života; poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných 
vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních 

 

Kompetence komunikativní 
❑ vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i 

neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru 

❑ uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních 
myšlenek, citů, názorů a postojů, zaujímání a obhajování vlastních postojů a 
přiměřené obhajování svých práv 

 

Kompetence sociální a personální 
❑ utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení realistického 

sebepoznávání a sebehodnocení, akceptování vlastní osobnosti i osobnosti 
druhých lidí 
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Kompetence občanské 
❑ rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních 

společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře 

❑ utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost 
❑ rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, 

politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního 
života; poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných 
vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních 

❑ úcta k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; rozvíjení respektu ke 
kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství 

❑ získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, rozvíjení zájmů o 
veřejné záležitosti 

❑ utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, 
rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, 
v zaměstnání i v politickém životě, vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve 
společnosti 

❑ rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo 
odporujících základním principům demokratického soužití; zvyšování odolnosti 
vůči myšlenkové manipulaci 

 
 
Člověk a příroda 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 
 

Kompetence k učení 

❑ zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických 
metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod 
racionálního uvažování 

 
 
 

Kompetence k řešení problémů 

❑ zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických 
metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod 
racionálního uvažování 

❑ potřeba klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, 
správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi 

❑ způsob myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o 
přírodních faktech více nezávislými způsoby 

❑ posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat 
pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů 

 

Kompetence občanské 

❑ zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke 
svému zdraví i zdraví ostatních lidí 
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❑ porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního 
prostředí 

❑ uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie 
v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak 
slunečního záření, větru, vody a biomasy 

❑ utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi 
potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní 
prostředí lidí 

 
 
Umění a kultura 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 
 

Kompetence k učení 

❑ chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné 
součásti lidské existence; učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o 
subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; rozvíjení tvůrčího 
potenciálu, kultivování projevů a potřeb a utváření hierarchie hodnot 

 

Kompetence komunikativní 

❑ pochopení umění jako specifického způsobu poznání a užívání jazyka umění jako 
svébytného prostředku komunikace 

❑ zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a chápání procesu tvorby jako způsobu 
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům 
v mnohotvárném světě 

 

Kompetence občanské 

❑ pochopení umění jako specifického způsobu poznání a užívání jazyka umění jako 
svébytného prostředku komunikace 

❑ chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné 
součásti lidské existence; učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o 
subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; rozvíjení tvůrčího 
potenciálu, kultivování projevů a potřeb a utváření hierarchie hodnot 

❑ spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, tolerantní 
přístup k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním 
projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností 

❑ uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; tvořivý přístupu        k 
světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 
emocionálního života 

❑ zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a chápání procesu tvorby jako způsobu 
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům 
v mnohotvárném světě 
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Člověk a zdraví 
Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 
 

Kompetence k řešení problémů 

❑ využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním 
režimu, upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní 
podporou zdraví v každé životní situaci i poznávání a využívání míst souvisejících 
s preventivní ochranou zdraví 

 

Kompetence komunikativní 

❑ poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách 
života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských 
vztahů i na kvalitě prostředí 

❑ aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 
prospěšných činností ve škole i obci 

 

Kompetence sociální a personální 

❑ pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, dušení i sociální pohody a 
vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 
prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

❑ chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako 
významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských 
činností atd. 

 

Kompetence občanské 

❑ poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

❑ pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a 
vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 
prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

❑ poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách 
života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovní mezilidských 
vztahů i na kvalitě prostředí 

❑ získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví 
prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

❑ propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými 
vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. 

❑ aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 
prospěšných činností ve škole i obci 

 

Kompetence pracovní 

❑ chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako 
významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských 
činností atd. 
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Člověk a svět práce 

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 
 

Kompetence k učení 

❑ osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních 
oblastí, organizace a plánování práce a používání vhodných nástrojů, nářadí a 
pomůcek při práci i v běžném životě 

❑ poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena 
s pracovní činností člověka 

 

Kompetence sociální a personální 

❑ pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 
práce 

 

Kompetence občanské 

❑ chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, 
sebeaktualizaci a rozvíjení podnikatelského myšlení 

 

Kompetence pracovní 

❑ pozitivní vztah k práci a odpovědnost za kvalitu svých i společných výsledků 
práce 

❑ osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních 
oblastí, organizace a plánování práce, používání vhodných nástrojů, nářadí a 
pomůcek při práci i v běžném životě 

❑ vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů, uplatňování tvořivosti a 
vlastních nápadů při pracovní činnosti, vynakládání úsilí na dosažení kvalitního 
výsledku 

❑ poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena 
s pracovní činností člověka 

❑ autentické a objektivní poznávání okolního světa, nový postoj k práci člověka, 
technice a životnímu prostředí 

❑ chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, 
sebeaktualizaci a rozvíjení podnikatelského myšlení 

❑ orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a 
osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost 
uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a 
profesní orientaci 
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1.5.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 
V následujících tabulkách učebních osnov je zpracován vzdělávací obsah jednotlivých 
předmětů I. a II. stupně základní školy v souladu s očekávanými výstupy Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání z ledna roku 2021 (viz Příloha I.).  
 
 

Přehled tabulace vzdělávacích obsahů 

Vzdělávací oblasti I. stupeň II. stupeň 

Jazyk a jazyková komunikace Strana 116 - 128  Strana 182 - 221 

Matematika a její aplikace Strana 129 - 138 Strana 222 - 229 

Informační a komunikační technologie Strana 139 - 140 Strana 230 - 235 

Člověk a jeho svět Strana 141 - 154  

Člověk a společnost  Strana 236 - 252 

Člověk a příroda  Strana 253 - 315 

Umění a kultura Strana 155 - 165 Strana 316 - 326 

Člověk a zdraví Strana 166 - 175 Strana 327 - 348 

Člověk a svět práce Strana 176 - 181 Strana 349 - 361 
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1.6 Hodnocení žáků 

1.6.1 Hodnocení žáka ve škole 

 
Při hodnocení a při průběžné a celkové klasifikaci uplatňuje vyučující přiměřenou 
náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 
 
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává učitel soustavným sledováním výkonů 
žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, 
praktické), analýzou různých činností žáka ve vyučovací hodině, rozhovory se 
zákonnými zástupci žáka. 
 
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky 
jeho znalostí. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi hodnocení okamžitě, výsledek 
písemné zkoušky nejpozději do 5 dnů. 
   

Prospěch se klasifikuje těmito stupni: 
 

1   v ý b o r n ý 

2   c h v a l i t e b n ý 

3   d o b r ý 

4   d o s t a t e č n ý 

5   n e d o s t a t e č n ý 

 
 
nehodnocen      žák nemá dostatek známek na uzavření klasifikace 

            za dané pololetí a bude hodnocen v náhradním 

            termínu, 
uvolněn              žák je z daného předmětu uvolněn (osvobozen)   
       zpravidla ze zdravotních důvodů. 
 
 
 
 
 
 
Celkový prospěch se na vysvědčení hodnotí v 1. – 9. ročníku takto: 
prospěl s vyznamenáním průměrná známka z povinných a volitelných 

předmětů je maximálně 1,5 (nesmí být v žádném 
předmětu klasifikován známkou 3), 

prospěl             není v žádném povinném a volitelném předmětu 

hodnocen známkou 5,  
neprospěl             je-li minimálně v jednom povinném nebo volitelném  

předmětu hodnocen známkou 5. 
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Komisionální a opravná zkouška 

❑  Je – li žák za první pololetí školního roku hodnocen nedostatečnou (nezáleží na 
počtu těchto známek) má zákonný zástupce právo požádat do 3 pracovních dnů 
od vydání vysvědčení písemnou formou o komisionální přezkoušení žáka. 

 
❑  Je – li žák na konci školního roku hodnocen nedostatečnou maximálně z dvou 

povinných či volitelných předmětů, má právo dělat opravnou zkoušku. Před 
případnou opravnou zkouškou je opět možnost komisionální zkoušky. 
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1.6.2 Pravidla pro hodnocení žáka 

1.6.2.1 Kritéria hodnocení prospěchu žáků 

       

1 - výborný   Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti 
uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě 
uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 
a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho 
projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev 
je správný, přesný a výstižný, grafický projev přesný a estetický. 
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní pouze s menšími nedostatky, 
je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 
2 - chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti 

v podstatě uceleně. Samostatně a produktivně podle menších 
podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 
řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho 
myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev 
mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
Grafický projev je bez větších nepřesností, je estetický. Je 
schopen samostatně s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 
3 - dobrý   Žák má v požadovaných poznatcích, faktech, pojmech a 

zákonitostech nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a 
chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování 
poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů 
se dopouští chyb, vyžaduje podněty učitele, jeho myšlení je 
vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují 
chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně 
estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně 
studovat texty podle návodu učitele. 

 
4 - dostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si 

požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění 
požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojovaných 
poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. V práci je 
nesamostatný. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky 
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev má 
nedostatky a je málo estetický. Při samostatném studiu textů má 
velké těžkosti. 
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5 - nedostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si 
požadovaných poznatků závažné a značné mezery. Při provádění 
uplatňování osvojených vědomostí se vyskytují velmi závažné 
chyby. Své vědomosti nedokáže uplatnit ani s podněty učitele. 
Neprojevuje snahu ani žádnou samostatnost v logickém myšlení. 
Při plnění teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi 
závažné chyby. Grafický projev má vážné nedostatky, je 
neestetický. Nedokáže samostatně nastudovat text. Žák jeví 
nezájem o školní práci. 

 
 

1.6.2.1.1 Kritéria hodnocení prospěchu žáků se speciálními vzdělávacími   
potřebami 

       

1 - ovládá bezpečně  
      Žák vzhledem ke svému oslabení ovládá požadované poznatky, 

fakta, pojmy a zákonitosti uceleně a chápe vztahy mezi nimi. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 
při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, 
zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní 
a písemný projev je správný, přesný a výstižný, grafický projev 
přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní pouze 
s menšími nedostatky, je schopen samostatně studovat vhodné 
texty. 

 
2 - ovládá    

Žák vzhledem ke svému oslabení ovládá požadované poznatky, 
fakta, pojmy a zákonitosti v podstatě uceleně. Samostatně a 
produktivně podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. 
Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. 
Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je bez větších nepřesností, 
je estetický. Je schopen samostatně s menší pomocí studovat 
vhodné texty. 

 
 
3–v podstatě ovládá 

Žák vzhledem ke svému oslabení má v požadovaných poznatcích, 
faktech, pojmech a zákonitostech nepodstatné mezery. 
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 
korigovat. V uplatňování poznatků a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb, vyžaduje 
podněty učitele, jeho myšlení je vcelku správné, ale málo 
tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném 
projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
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Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je 
schopen samostatně studovat texty podle návodu učitele. 
 

 
4 – ovládá se značnými mezerami  

Žák vzhledem ke svému oslabení má v ucelenosti, přesnosti a 
úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při 
provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je 
málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování 
osvojovaných poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. 
V práci je nesamostatný. Jeho ústní a písemný projev má vážné 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev 
má nedostatky a je málo estetický. Při samostatném studiu textů 
má velké těžkosti. 

 
 
 
 
1.6.2.2 Kritéria hodnocení chování žáků pro pololetí školního roku   
         

Poznámka do žákovské knížky 

Provinění proti školnímu řádu (www.zstyniste.cz), uděluje pedagogický pracovník 
školy. 
 
Napomenutí třídního učitele 

Provinění proti školnímu řádu (www.zstyniste.cz), uděluje třídní učitel s vědomím 
ředitele školy. 
 
Poznámka – zapomínání a vyrušování v prvním ročníku se hodnotí s větší tolerancí 
 
Důtka třídního učitele 

Provinění proti školnímu řádu (www.zstyniste.cz), uděluje třídní učitel s vědomím 
ředitele školy. 
 
Důtka ředitele školy 

Provinění proti školnímu řádu (www.zstyniste.cz), uděluje ředitel školy. 
 
Poznámka – důtka ředitele školy se uděluje po napomenutí a důtce TU na návrh 
třídního učitele nebo po projednání na pedagogické radě. 
 
 
Druhý stupeň z chování 
Provinění proti školnímu řádu (www.zstyniste.cz), uděluje ředitel školy. 
 
Poznámka – druhý stupeň z chování se uděluje po důtce ŘŠ na návrh třídního učitele 
nebo po projednání na pedagogické radě. 
 
 

http://www.zstyniste.cz/cs/informace-o-skole/vyuka/skolni-rad-a-minimalni-preventivni-program.html
http://www.zstyniste.cz/cs/informace-o-skole/vyuka/skolni-rad-a-minimalni-preventivni-program.html
http://www.zstyniste.cz/cs/informace-o-skole/vyuka/skolni-rad-a-minimalni-preventivni-program.html
http://www.zstyniste.cz/cs/informace-o-skole/vyuka/skolni-rad-a-minimalni-preventivni-program.html
http://www.zstyniste.cz/cs/informace-o-skole/vyuka/skolni-rad-a-minimalni-preventivni-program.html
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Třetí stupeň z chování 
Provinění proti školnímu řádu (www.zstyniste.cz), uděluje ředitel školy. 
 
Poznámka – snížená známka z chování třetího stupně se uděluje po snížené známce 
na návrh třídního učitele nebo po projednání na pedagogické radě. 
 
 
Udělování pochval 
Za dlouhodobě úspěšnou práci, mimořádný projev školní iniciativy, spolupráce 
s třídním učitelem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

http://www.zstyniste.cz/cs/informace-o-skole/vyuka/skolni-rad-a-minimalni-preventivni-program.html
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Závěr 
 
   Zpracováním školního vzdělávacího programu upraveného pro podmínky naší školy 
se nejen dodržely stanovy platné legislativy, ale i poslání z pamětního listu uloženého 
v jednom ze základních kamenů školy:  
 
„…Ať tato škola trvale slouží současným i budoucím generacím k vzdělávání jich 
samých a k prospěchu celého národa!“ 
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