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Předmluva
Společenskoekonomické proměny v naší společnosti si vyžadují i změny ve vzdělávání
mladé generace. Nezbytnou životní dovedností je proces kooperace. Vzdělávání je nutné
přizpůsobit a zaměřit na osobnost dítěte. Neustále roste příliv nových informací, možností a
nutností osvojit si nové dovednosti. S touto situací se musí každý jedinec vyrovnat, musí umět
vyhledávat, třídit a využívat informace. Účelem vzdělávání není vědět, ale umět používat.

„ Neučme se pro školu, ale pro život.“
Seneca
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2. Charakteristika školy
2.1 Velikost a úplnost školy, pedagogický sbor
Základní škola, Školní 414, 378 42 Nová Včelnice je úplná škola s devíti postupnými
ročníky ve 13 třídách. Počet žáků v klesl pod 300, průměr na třídu je 17,2 žáků. Z celkového
počtu je zhruba čtvrtina denně dojíždějících z okolních obcí.
Školní rok
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2022/2023

Počet tříd
9
12
13
13

Počet žáků
220
227
216
224

Podle platného Phmax jsme rozdělili 1., 6., 8. a 9. ročník.
Ve škole pracuje 25
odborně kvalifikovaných pedagogických pracovníků, 3
vychovatelky školní družiny a 4 provozní zaměstnanci.
Od července 2002 je škola právním subjektem spolu se školní jídelnou /4 zaměstnanci/,
která provozuje i vedlejší hospodářskou činnost.

2.2 Poloha
Naše ZŠ se nachází na okraji dva a půl tisícového městečka v klidném prostředí.
V bezprostřední blízkosti školy se nachází sportovní stadión s fotbalovým hřištěm a atletickou
tartanovou dráhou. Jsou zde i volejbalové a tenisové kurty, nedaleko hokejbalový stadión.
K dispozici je tělocvična, víceúčelová chodba a školní jídelna.

2.3 Historie
Škola byla zprovozněna v roce 1964 a během let doplněna o zmiňované sportovní a
sociální zázemí. Velmi výrazných celostátních úspěchů dosahovala v 70. a v 80. letech v lehké
atletice. V té době měla škola přes 500 žáků, v průběhu 80. let se počet žáků výrazně snížil a
dlouhodobě převyšoval 300. Nyní se průměr naplněnosti školy pohybuje kolem 220 žáků.

2.4 Vybavení školy
Škola disponuje novou učebnou cizích jazyků, nově vybavenou učebnou informatiky a
laboratoří pro přírodní vědy. Dále žáci využivají učebnu fyziky – chemie. Všechny jsou dobře
vybavené a plně využívané. Všechny třídy jsou vybaveny počítači, ty jsou také k dispozici
učitelům v kabinetech s přístupem na internet. Všechny třídy na prvním stupni jsou vybaveny
interaktivními tabulemi. Dvě tabule jsou i na druhém stupni školy. Každý pedagogický
pracovník má služební notebook.
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Výhodou školy je propojení se školní jídelnou a tělocvičnou spojovací chodbou, která díky
svému povrchu může být i běžeckou dráhou a je využívána i při výuce tělesné výchovy.
Provozujeme také školní družinu, která má tři oddělení.
Ve škole výrazně chybí prostory pro konání větších společenských akcí a kulturních pořadů.
K tomuto účelu využíváme prostory školní jídelny či tělocvičny.

2.5 Nabídka školy
Naši žáci se mohou přihlásit do několika zájmových kroužků. Pro žáky od 7. ročníku
organizujeme pravidelné lyžařské kurzy, žáci 3. a 4. ročníků absolvují výuku plavání. V prvním
a druhém ročníku organizujeme výuku bruslení v projektu Děti do bruslí. Řadu let v našem
městě chybí kulturní zařízení, a proto pro naše žáky několikrát za rok objednáváme kulturní
a hudební programy. Bohužel se tak děje ve školní jídelně, protože chybí vhodnější prostor.
K tradicím patří i pravidelné zájezdy do oblastních divadel nebo do Prahy do Národního divadla
či na muzikál.
Naše škola pravidleně pořádá akce pro veřejnost. Tyto akce jsou vždy spojené
s výstavami žákovských prací a projektů a umožňují žákům prezentaci na veřejnosti. V průběhu
školního roku žáci i učitelé informují veřejnost o své práci prostřednictvím Novovčelnického
zpravodaje a webových stránek.

2.6 Partneři školy
Školská rada a rodičovské sdružení

2.7 Spolupráce s rodiči
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně přes systém Bakaláři, také
na třídních schůzkách nebo konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících. Mají možnost se
prostřednictvím internetu seznamovat s činností školy. Dobrá komunikace s rodiči je jedním
z hlavních cílů školy.Elktronická žákovskou knížku, třídní kniha a komunikace přes sytém
Bakaláři se nám velice dobře osvědčila.
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3. Charakteristika ŠVP
3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu
Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a musí splňovat i jejich
očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční
chápání funkcí školy. Posláním školy nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí
a zkoušení žáků z faktografických přehledů.
V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení
se a to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit
problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat
pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického
myšlení a schopnost sebehodnocení.
Naším cílem je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými
vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde
se současně cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se k vzdělávacím trendům v Evropě
a chceme u žáků rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.

Motto:
„ Řekni mi a já zapomenu.
Ukaž mi a já si zapamatuji.
Nech mne to dělat a já pochopím.“
čínské přísloví

3.2 Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu
Náš ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP 2021 ZV
a z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, z požadavků rodičů
a zřizovatele. Navazuje na tradici školy a zohledňuje podmínky, které škola má pro svou
vzdělávací a výchovnou práci. Chceme být školou, která bude poskytovat všeobecný rozhled bez
užší specializace.
Učme se pro život:




Chceme žákům předávat znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v životě. Zaměříme
se více na činnostní učení a praktické dovednosti.
Povedeme žáky k týmové spolupráci, k vzájemné pomoci a respektu. K tomu budeme
využívat skupinové a projektové vyučování.
Povedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, k umění
vyhledávat informace a pracovat s nimi. Budeme zavádět a využívat výpočetní techniku
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postupně ve všech předmětech. Každý žák, který dokončí školní docházku v ZŠ by měl
ovládat uživatelsky výpočetní techniku.
Budeme se snažit o efektivní výuku cizích jazyků, jejichž dobrá znalost je nutná pro
budoucí život ve společné Evropě.
Povedeme žáky k včasné a zodpovědné volbě povolání. Budeme za tím účelem
zprostředkovávat nejen žákům, ale i jejich rodičům dostatek informací.

O co budeme usilovat:
Chceme pokračovat v tom, co se nám daří a napravovat to, co považujeme za nedostatky.







Chceme věnovat individuální péči žákům nadaným, ale také se věnovat těm, kterým to ve
škole moc nejde. To budeme realizovat v populačně přirozených skupinách, neboť takové
prostředí má velký význam pro úspěšný rozvoj dětí.
Při výuce cizích jazyků, pokud to okolnosti budou vyžadovat, budeme výuku
diferencovat tak, aby to bylo ve prospěch žáků.
Budeme usilovat o to, aby všechny učitelky I. stupně byly proškoleny a měly zkušenosti
s reedukací poruch žáků, především v českém jazyce, aby mohly ve výuce tyto postupy
individuálně uplatňovat a tím tyto děti integrovat.
I nadále budeme nabízet účast v různých akcích a soutěžích školního či okresního
charakteru, aby měli žáci možnost porovnat své schopnosti s žáky jiných škol.
Považujeme za nutné, ozřejmit žákům cestu ke zdravému životnímu stylu.
Chceme se více snažit v oblasti environmentální výchovy, abychom vedli žáky správným
směrem v oblasti péče o životní prostředí. I v této oblasti zavádíme v rámci vyučování
či mimo školu zájmové aktivity.

Naše škola chce být místem, kde žák získané vědomosti a dovednosti bude umět uplatnit
v životě a pochopí celoživotní potřebu neustálého vzdělávání se.

3.3 Výchovné a vzdělávací strategie – klíčové kompetence
Společný postup všech pedagogů naší školy, jak a prostřednictvím čeho chceme dovést
žáky k utváření klíčových kompetencí.

Klíčové kompetence
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů
a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince ve společnosti.
1. Kompetence k učení – znamená umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat
je pro celoživotní učení.





klademe důraz na práci s textem, čtení s porozuměním, vyhledávání informací
žáky vedeme k sebehodnocení
dáváme žákům možnost prožít úspěch – individuální přístup, pochvala
podněcujeme jejich tvořivost a realizaci jejich vlastních nápadů
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vedeme žáky prostřednictvím žákovského parlamentu k samostatnému
organizování mimoškolních akcí
 podporujeme a nabízíme účast v různých soutěžích a olympiádách
 zadáváme zajímavé domácí úkoly a miniprojekty, se kterými se můžou veřejně
prezentovat
2. Kompetence k řešení problému – znamená podněcovat žáky k tvořivému myšlení,
logickému uvažování a k řešení problémů.
 ve výuce jsou žáci vedeni tak, aby hledali různá řešení problému a dokázali
je obhájit
 žáky motivujeme v co největší míře problémovými úlohami z praktického života
 s ohledem na věk jsou žáci vedeni k využívání internetu
 zdokonalují se v práci s informacemi – jedná se o jejich vyhledávání, přijímání
a vyhodnocování ze všech možných zdrojů / ústních, tištěných, mediálních
a počítačových /
 podle svých schopností a dovedností se zapojují do soutěží
 u různých činností vedeme žáky k aktivnímu podílu na těchto činnostech,
tzn. plánování, příprava, realizace, hodnocení
 k prezentaci využíváme webové stránky, místní časopis, výstavky ve škole
a na veřejnosti
3. Kompetence komunikativní – znamená vést žáky k všestranné a účinné komunikaci.






vedeme naše žáky k vhodné komunikaci mezi nimi samotnými, s učiteli
a dospělými ve škole i mimo školu
učíme je obhajovat a argumentovat vlastní názor vhodnou formou a umět
přijmout názor jiných
žáci se podílejí na zpracování různé dokumentace a prezentace ze školního
života / školní akademie, projekty, soutěže, exkurze, výlety /
začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti
ke spolupráci
podporujeme komunikaci s jinými školami / mateřská škola, partnerská škola
v Bavorsku, okolní školy /

4. Kompetence sociální a personální – znamená rozvíjet u žáků schopnost
spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých.
 do výuky zařazujeme skupinovou práci žáků a usilujeme o to, aby žáci prokázali
schopnost střídat role ve skupině a vzájemně si pomáhali
 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž
formulaci se podílejí
 chceme žáky naučit základům týmové práce
5. Kompetence občanské – znamenají připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti.

10



žáci si sami ve svých třídních kolektivech stanovují pravidla chování, na která
pak navazuje školní řád
 vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů mezi národnostmi a kulturami
 v návaznosti na ŠVP v MŠ klademe důraz na prožitek
 klademe důraz na ekologické myšlení, podporujeme environmentální výchovu
6. Kompetence pracovní – znamenají pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své
schopnosti a reálné možnosti a získané vědomosti a dovednosti uplatňovat při
profesní orientaci.
 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posuzování jejich reálných
možností při profesní orientaci
 škola má vypracovaný plán k volbě povolání a výuka je doplňována praktickými
exkurzemi
 při předmětech pracovního charakteru dbáme na správné pracovní návyky
7. Kompetence digitální


pomáhá žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému,
sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci,
při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

3.4 Začlenění průřezových témat
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů
současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání.
Tematické okruhy průřezových témat umožňují propojení vzdělávacích oblastí
a vyučovacích předmětů. Nevytváříme pro průřezová témata samostatné předměty,
ale integrujeme je do jednotlivých předmětů a realizujeme jejich obsah i formou projektů,
při kterých musí žáci využívat znalosti a dovednosti z různých vyučovacích předmětů.
Jednotlivé tematické okruhy průřezových témat jsou uvedeny v osnovách příslušných
předmětů. Pro snadnější orientaci uvádíme přehled všech průřezových témat a jejich tematických
okruhů.
Průřezová témata pro 1. stupeň i pro 2. stupeň jsou začleněna do jednotlivých
předmětů.
1. Osobnostní a sociální výchova
 osobnostní rozvoj
 sociální rozvoj
 mravní rozvoj
2. Výchova demokratického občana
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občanská společnost a škola
občan, občanská společnost a stát
formy participace občanů v politickém životě
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech




Evropa a svět nás zajímá
objevujeme Evropu a svět
jsme Evropané

4. Multikulturní výchova






kulturní diference
lidské vztahy
etnický původ
multikulturalita
princip sociálního smíru a solidarity

5. Environmentální výchova





ekosystémy
základní podmínky života
lidské aktivity a problémy životního prostředí
vztah člověka k prostředí

6. Mediální výchova








kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
stavba mediálních sdělení
vnímání autora mediálních sdělení
fungování a vliv médií ve společnosti
tvorba mediálního sdělení
práce v realizačním týmu
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Zařazení průřezových témat do ŠVP I. stupeň
1. Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 rozvoj schopností
poznávání
 sebepoznání a
sebepojetí

1. ročník

2. ročník

Čj, M

Čj, Prv,
M,Dv

Tv

M,Tv,Dv
T1/1

Čj, Prv, Přv,Tv,V Přv,Tv,Vv
M
v
Aj, T1/2
M,Tv, Aj Přv, Tv
Přv,Tv
T1/2
T1/3

Celoškolní
projekty
C4, C1,C3
C2, C5
C2

Přv

Přv
T1/3

C1, C2

Tv
Aj

Přv,Tv

Přv,Tv

C4,C2

Čj, Vv,Pč Čj,
Vv,Pč,Dv
T1/1

Čj,
Vv,Pč

Hv,
Vv,Pč

Hv,Vv,Pč

C4,C5

Prv

Prv,Dv

Prv, Aj
T1/2

Vl,

Vl,
T1/3

C5

Prv

Prv,Dv
T1/1

Prv, Aj

Vl,Přv,Pč Vl,Přv,Pč
T1/3

C5

Prv,Hv

Čj,
Čj, Prv,
Prv,Hv,Dv Aj,Hv
T1/1
T1/2

Vl,Aj,Přv Vl,
, Pč,Tv Tv,Aj,Přv,
Pč,

C4

Tv

Čj, Tv
T1/1

M,Tv

C5

 seberegulace a
sebeorganizace

Aj
Tv

 psychohygiena

 kreativita

3. ročník 4. ročník 5. ročník

Tv,Dv
T1/1

Sociální rozvoj
 poznávání lidí

 mezilidské vztahy

 komunikace
 kooperace a
kompetice

Morální rozvoj
 řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

1. ročník
Prv

2.ročník
Prv

Čj,
Aj,Tv

3.ročník
Prv

4.ročník

M,Tv

5.ročník
T1/3
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T1/1

 hodnoty, postoje,
praktická etika

Vl,

Vl,

C4

Vl,

Vl

C1,C5

2. Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola
T2/1

Občan, občanská společnost
a stát
Formy participace občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování

C1,C5

Vl

Vl

Vl

Vl

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá

Vl,Aj
T3/1

Vl, Aj,
T3/2

Objevujeme Evropu a svět

Vl, Inf,
T3/1

Vl, Inf,
T3/2

Čj,Hv
T3/1

Vl,Hv

Vl,
T4/1

Vl,
T4/1, T4/2

Inf,Přv

Inf,Přv

Hv

Hv

Hv

Jsme Evropané

4. Multikulturní výchova
Aj
Kulturní diference

Lidské vztahy
1. ročník

2. ročník

3. ročník 4. ročník
Inf
,M,Vv

Etnický původ
Vv
Multikulturalita

Vv

Vv

5. ročník
Inf,M,Vv

14

Princip sociálního smíru
solidarity

5. Environmentální výchova
Prv, Pč

Prv, Pč

Přv,

Přv,

C3

Ekosystémy

Prv, Pč
T5/1

Prv, Pč

Prv, Pč

Přv

Přv
T5/2

C3

Základní podmínky života

Prv, Pč
T5/1

Přv, Vl

C3, C4

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Prv
T5/1
Prv,Pč
T5/1

Prv

Prv

Přv, Vl

Prv,Pč

Prv,Pč

M, Přv,
Vl

M, Přv, Vl C3, C4

6. Mediální výchova
Receptivní činnosti
T6/3

 kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
 interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

Vv

Vv

Inf,

Inf

 stavba mediálních sdělení
1. ročník

2. ročník

 vnímání autora
mediálních sdělení

 fungování a vliv médií ve
společnosti

3. ročník 4. ročník

T6/2

T6/1

5. ročník

T6/3
Čj

Čj
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Produktivní činnosti
T6/2

 tvorba mediálního
sdělení

T6/2
 práce v realizačním týmu

Zařazení průřezových témat do ŠVP II. stupeň
Osobnostní rozvoj

6. ročník

7. ročník

Čj, M,
VkZ, PŘ,
Zem,Fyz

Čj, M,
VkZ, PŘ,
Zem, Fyz

Celoškolní
8. ročník 9. ročník projekty

Tv, VkZ

Čj, M,
VkZ, PŘ,
Zem,
Fyz,
Chem
M,Tv, VkZ M,Tv, Aj

Čj, Aj

Aj, Nj,

Čj, Nj,
Aj

Čj, Aj

Tv, VkZ

Tv, VkZ

Tv

Tv

C4/II,
C2/II

Čj, Vv,Pč Čj, Vv,Pč,

Čj,
Vv,Pč

Hv, Čj,
Vv,Pč

C4/II,
C5/II

 poznávání lidí

Děj, ČJ,
Aj

OV, Děj,
Čj
OV, Děj,

 mezilidské vztahy

Děj, Čj,
Aj

Zem,
Zem,
OV. VkZ OV,
VkZ, OV
OV,
OV,
VkZ, Děj VkZ, Děj

 rozvoj schopností
poznávání

 sebepoznání a
sebepojetí
 seberegulace a
sebeorganizace

Čj, M,
VkZ, PŘ,
Zem,
Fyz,
Chem
Přv, Tv

C1/II,
C2/II,
C3/II,
C4/II,
C5/II
C2/II

C1/II,
C2/II

 psychohygiena

 kreativita
Sociální rozvoj

C5/II,
C6/II,
C7/II
C5/II/
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 komunikace
 kooperace a
kompetice

Morální rozvoj

Hv, Aj,
Čj,Tv

Čj, HV, Aj, Čj, Nj,
Čj,Aj,Nj, C4/II
Nj
Aj,Hv,
Pč,Tv
OV, VkZ

Tv

Čj, Tv

6. ročník

7. ročník

Čj,
Aj,Tv

M,Tv

C5/II,
C6/II

8. ročník 9. ročník

Ma, Př,
Fyz, Pč,

Ma, Př,
Fyz, Pč

Ma, Př,
Fyz, Pč,
Ov

Čj, Zem,
Vv, Hv,

Čj, Zem,
Vv, Hv,

Čj, Zem, Čj, Zem, C5/II,
Vv, Hv, Vv, Hv, C6/II
Ov
Ov

Ov

Ov

Zem, Ov C6/II,
C7/II

Ov

Ov

Ov

Ov

Ov

Ov

Ov

Ov

Ov

Ov, Zem Ov, Zem

Evropa a svět nás zajímá

Ov, Zem,
Aj, Nj

Objevujeme Evropu a svět

Zem, Aj,
Nj

 řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
 hodnoty, postoje,
praktická etika

Občanská společnost a škola

Občan, občanská společnost
a stát
Formy participace občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
Aj

Hv

Hv, OV

Hv, Ov,
Zem

Vv, Hv

Vv, Hv

Vv, Hv

Jsme Evropané
Kulturní diference

Ma, Př,
Fyz, Pč,
Ov

Vv, Hv

C7/II
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Inf,Přv

Lidské vztahy
6. ročník

7. ročník

8. ročník 9. ročník
Př

Vv

Vv

Vv

Vv

Ov

Ov

Ov

Etnický původ
Vv
Multikulturalita

Princip sociálního smíru
solidarity
Př, Pč

Př, VV

Př

C5/II

Ov

Př

C5/II

Ov,Př

Př,

Přv,
Zem

Fy, Zem,
Př

Fyz, Zem,
Ov

Fyz,
Fyz,
C3/II,
Zem,
Zem,
C4/II
VkZ, Ov VkZ, Ov

Čj, Inf,

Čj, Inf,

Čj, Inf,
Aj

Za

Za

Ekosystémy
Př

Př, VkZ

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Vztah člověka k prostředí

Př

C5/II

Receptivní činnosti
 kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
 interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

Čj, Inf,
Aj, Nj
Inf

Inf,
 stavba mediálních sdělení

C6/II
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3. 5 Celoškolní a stupňové projekty
Projekty se podílejí na obsahu vzdělávacího procesu celé školy. Zařazované formy
projektů jsou ročníkové, stupňové a celoškolní.
Ročníkové si stanovují jednotliví vyučující sami ve svých tematických plánech, projekty
stupňové a celoškolní jsou výsledkem společné dohody všech pedagogů. Projekty mohou být
jednodenní i dlouhodobé. Jejich příprava, realizace, výstupy a evaluace zvyšují efektivitu
vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů. Ve svém výsledku
prezentují práci školy na veřejnosti, mohou být i veřejně prospěšné.

3. 6 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovný poradce ve
spolupráci s třídními učiteli a školským poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku.
Žáci jsou integrováni do běžných tříd.
Individuální vzdělávací plán ( dále IVP) zpracovává škola pro žáka na základě
doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka. IVP vychází
ze školního vzdělávacího programu a obsahuje mimo jiné údaje o skladbě druhů a stupňů
podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. IVP škola vyhodnocuje
jedenkrát ročně. IVP zpracovává třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a školským
poradenským zařízením a seznamuje s ním všechny vyučující, kteří se na vzdělávání žáka
podílejí.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky
od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro
úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.

3. 7 Péče o talentované a mimořádně nadané žáky
Škola rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Ředitelka školy může mimořádně
nadaného žáka na žádost jeho zákonného zástupce přeřadit do vyššího ročníku. Součástí žádosti
je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího lékaře. Podmínkou je vykonání
komisionální zkoušky.
Individuální vzdělávací plán (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 par. 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na
sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení
– IVP je sestaven nejpozději do 1 měsíce. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP.
IVP může být v průběhu roku doplňován a upravován. Výchovný poradce zajistí písemný
informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. Poskytování podpůrných opatření je zahájeno po
podpisu IVP zákonným zástupcem a po získání písemného informovaného souhlasu zákonného
zástupce. Zástupkyně ředitelky školy zaznamená tuto skutečnost do školní matriky.
Pro vybrané žáky 5. ročníku organizujeme výuku jednoho semestru na Pedagogické fakultě
v Českých Budějovicích.
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3. 8 Poskytování poradenských služeb ve škole
Kariérové poradenství
Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby
žáků a rodičů v oblasti kariérového poradenství a volby školy. Ve spolupráci s třídními učiteli
a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání.
Ve vzdělávací oblasti „ Člověk a svět práce“ probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu
zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními
je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání.
K dispozici jsou žákům informační materiály o středním školství a trhu práce. Pro žáky 8. a 9.
ročníku jsou pořádány besedy s náboráři jednotlivých škol, organizujeme návštěvu Burzy šklo a
dalších akcích spojených s volbou povolání.
Prevence sociálně patologických jevů
Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „ Minimální preventivní
program“ pro daný školní rok a koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výukyotevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, komunikace s rodiči. Prevence probíhá i v rámci
výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Na začátku šestého
ročníku realizujeme pro žáky adaptační kurz.
Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje
postup. Výchovný poradce svolává setkání s rodiči a nabízí podporu a poradenství. Metodik
prevence i výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o mládež při okresním úřadě.
Psychologická péče
Na třídního učitele a výchovného poradce školy se mohou rodiče žáků kdykoli obrátit
a požádat o radu při řešení problémů u žáků se specifickými poruchami učení. Výchovný
poradce poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování,
ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících
psychologickou a sociální péči.

3. 9 Školní družina
Činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání je propojena ve velké míře
s prací žáků při vyučování. Vychovatelky se seznámily s cíli ŠVP a aktivně se v rámci
jednotlivých pracovních skupin zapojují do realizace tohoto programu. K propojování dochází
zejména při realizaci projektového vyučování. Školní družina svou vlastní zájmovou
a výchovnou práci zaměřuje na praktické činnosti, pohybové aktivity a na rekreační
a odpočinkovou činnost dětí. Pracuje podle vlastního programu.

3. 10 Zájmové kroužky
Škola nabízí nebo zprostředkovává volnočasové aktivity pro žáky. Žáci se mohou
přihlásit do několika kroužků se zaměřením sportovním, hudebním, výtvarným, přírodovědným
a zájmovým.
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3. 11 Řízení a organizace výuky
V organizaci vyučování je za základní jednotku považován ročník. Vyšší jednotkou je celá
škola, kde vyučovací proces je vertikálně propojen. Třída je určitým intimním prostředím pro
žáky v míře, kterou pro svůj věk potřebují.
Základním plánovacím obdobím činnosti žáků je školní rok. Do výuky je často
zařazována práce ve skupinách /kooperativní učení/. Skupiny se mohou vytvářet i podle
vzdělávacích potřeb žáků.
Spolupráce na projektech zvyšuje efektivitu vzdělávání. Při společných činnostech
probíhá v úvodu motivace žáků, ujasnění zásad práce s důrazem na bezpečnost žáků, stanovení
pracovních postupů, výběr témat a případných souvislostí a stanovení forem výstupů. Na závěr
je vždy seznámení se s výstupy a celkové zhodnocení se sebehodnocením.
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4. Učební plán
Učební plán pro 1. stupeň
Vzdělávací
obor

Vyučovací
předmět

1.

ČJ a literatura
Cizí jazyk

Český jazyk
Anglický jazyk

7+1 7+1 7+2 6+1 6+1
3
3
3

33
9

39
9

6

Matematika
a její aplikace
Informatika

Matematika

4 4+1 4+1 4+1 4+1

20

24

4

2

3

1

Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho
svět

Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova

2

2 1+1
2 1+1

11

5
4
4

1
1

12

5

Umění a
kultura
Člověk a
zdraví

Informatika

Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova

Praktické
Člověk a
činnosti
svět práce
Dramatická
výchova
Technická
výchova
Minimální
dotace
Maximální dotace
Skutečný počet
Celková povinná časová dotace
z toho disponibilní dotace

Disponibilní časová dotace

Ročník
2.
3.

Z
Celkem
toho
min předměty DČD

Vzdělávací
oblast
Jazyk a
jazyková
komunikace
Matematika a
její
aplikace
Informatika

4.

0+1
2

5.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

10

Pracovní
činnosti

1

1

1

1

1

5

5

0

2

2

0

1

1

Dramatická
výchova
Technická
výchova

16 hodin

0+1 0+1
0+1
18
22
20

18
22
21

22
26
25

22
26
26

7

22
26
26
118

2

3

5

2

4

16
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Učební plán pro 2. stupeň
Vzdělávací
oblast
Jazyk a
jazyková
komunikace
Matematika a
její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a
společnost
Člověk a
příroda

Umění a
kultura
Člověk a
zdraví

Vzdělávací
Vyučovací
obor
předmět
ČJ a literatura Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Cizí jazyk
Matematika
a její aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Dějepis
Výchova k
občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova

Praktické
Člověk a
činnosti
svět práce
Povinně
volitelné
předměty
Minimální
dotace
Maximální dotace
Skutečný počet
Celková povinná časová
dotace
z toho disponibilní dotace
Disponibilní časová dotace

Z
Ročník
Celkem
toho
6.
7.
8.
9.
min. předměty DČD
4+1 3+1
4
4
15
17
2
3
3
3
3
12
12
2
2
2
6
6

Matematika

3+1

4

4

4

15

16

1

Informatika

1

1

1 1+1

4

5

1

Dějepis
Občanská výchova

2

2
1

2 1+1
1
1

10

8
3

1

1+1 1+1 1+1
2
2 2+1
2+1 2+1
2
1
1+1 1+1 1+1
2
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8
5
9
7

3
1
2
3

9

4

Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

2

1

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

1
2

1
2 2+1 2+1

Praktické činnosti

1

1

Základy
administrativy

1

18 hodin

1 0+1

1

2

28
30
28

28
30
30

30
32
32

30
32
32

6

4

4

4

5
10

2
10

2

3

4

1

4

4

122
18

18
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Poznámky k učebnímu plánu
* Vyučovací předmět Český jazyk na 1. stupni částečně integruje vzdělávací obsah
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a doplňujícího vzdělávacího oboru Dramatická
výchova, který je vyučován jako samostatný předmět v 1. ročníku a 2. ročníku.
* Jako vyučovací předmět Cizí jazyk je žákům nabízen od 3. ročníku anglický jazyk s dotací
3 hodiny týdně. Od 7. ročníku je povinně zařazen druhý ciczí jazyk. V naší škole se vučuje
německý jazyk, 2 hodiny týdně.
* Vyučovací předmět Informatika je nyní vyučován podle nového RVP 2021.
* Vyučovací předměty Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda v sobě zahrnují vzdělávací obsah
vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Výuka je v těchto předmětech posílena o 2 hodiny
z disponibilní časové dotace. Tím je umožněna začlenění krátkodobých projektů do výuky těchto
vyučovacích předmětů.
* Výuka vzdělávací oblasti Člověk a příroda – vyučovací předměty Přírodopis, Zěměpis,
Chemie, Fyzika jsou na 2. stupni posíleny o 8 vyučovacích hodin z disponibilní dotace. To
umožňuje stejně jako na 1. stupni zařazovat do výuky projekty, exkurze, laboratorní práce a
další časově náročnější formy práce. Do obsahu učiva přírodopisu v 8. ročníku jsou částečně
integrovány některé očekávané výstupy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.
* Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v 8. a 9. ročníku. V 8. ročníku je část
vzdělávacího obsahu začleněna do vyučovacího předmětu Přírodopis.
* Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace v celkovém počtu
4 vyučovacích hodin. Vyučovány jsou základy administrativy a finanční gramotnost,
dramatická výchova, technická výchova.
* Vyučovací předmět Praktické činnosti je na 2. stupni vyučován ve dvouhodinových blocích.
V 9. ročníku jsou praktické činnosti dotovány jdou hodinou disponibilní.
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5. Učební osnovy
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV rozdělen do 9 vzdělávacích
oblastí, které na naší škole realizujeme v jednotlivých vyučovacích předmětech.
5. 1 Jazyk a jazyková komunikace / Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk/
5. 2 Matematika a její aplikace / Matematika /
5. 3 Informační a komunikační technologie / Informatika /
5. 4 Člověk a jeho svět / Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda /
5. 5 Člověk a společnost / Dějepis, Občanská výchova /
5. 6 Člověk a příroda / Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis /
5. 7 Umění a kultura / Hudební výchova, Výtvarná výchova /
5. 8 Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví, Tělesná výchova /
5. 9 Člověk a svět práce / Praktické činnosti /
Do RVP ZV jsou zařazeny Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí
základního vzdělávání, jeho obsah pouze doplňují a rozšiřují. Na naší škole jsme zvolili obor
Dramatická výchova pro žáky 1. a 2. ročníku povinně.
Na učební osnovy navazují tematické plány všech vyučovacích předmětů, rozpracované
časově a do jednotlivých ročníků. Plány si vytvářejí a aktualizují vyučující na začátku každého
školního roku.
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5. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu
Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, jsou důležité
pro 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. Vytvářejí se předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím,
že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity, chápou svou roli v různých komunikačních
situacích a umějí se orientovat při vnímání světa i sebe sama.
Vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter,
ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek:




Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
Literární výchova

Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura výuka směřuje k:




chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický
a kulturní vývoj národa
zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí
a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských
zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění

Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět na 1.i 2.stupni základní školy.
Ve 3. ročníku je devět hodin týdně, ve 1. a2. ročníku osm hodin, ve 4. a 5. ročníku sedm hodin.
Výuka v každém ročníku probíhá ve vyučovacích blocích. Součástí tohoto předmětu je výuka
správného psaní, kterému se intenzivně věnujeme v 1. až 3. ročníku v půlených hodinách.
V 6. ročníku je dotace čtyři plus jedna hodina týdně. V 7. až 9. ročníku jsou výuce
věnovány čtyři hodiny týdně.
Osvojené učivo žáci procvičují a získané znalosti si upevňují také v odborné učebně
informatiky při využívání výukových programů, v rámci pravidelných návštěv knihoven – školní
i městské a při školních recitačních soutěžích.
Ve městě není kulturní zařízení, proto pořádáme kulturní pořady v tělocvičně nebo
ve školní jídelně. Abychom dětem přiblížili atmosféru divadelního sálu, stalo se tradicí,
že deváté třídy navštěvují divadelní představení v Praze, většinou v Národním divadle.
Pro všechny děti využíváme nabídky oblastních divadel v Jihlavě nebo v Českých Budějovicích
Při výuce uplatňujeme skupinové a projektové vyučování.
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Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura využíváme pro utváření a rozvoj
klíčových kompetencí strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení
 upevňovat čtenářské dovednosti a návyky
 rozlišovat zvukovou a grafickou podobu slova
 rozlišovat slovní druhy v základním tvaru
 odůvodňovat znalost správného pravopisu
 užívat čtení jako zdroj informací
Kompetence k řešení problémů
 samostatně nalézat pravidla, kterými se řídí mluvnické jevy
 nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení
 seřadit ilustrace podle posloupnosti a vyprávět jednoduchý příběh
 orientovat se v textu
 naučit se řešit konfliktní situace
Kompetence komunikativní
 správně formulovat obsah sdělení v rámci probíraných žánrů
 používat vhodnou modulaci řeči
 rozšiřovat slovní zásobu
 tvořit správné srozumitelné stavby větných celků
Kompetence sociální a personální
 diskutovat v malých skupinkách i v rámci celé třídy
 oceňovat zkušenosti druhých lidí, respektovat názory ostatních
Kompetence občanské
 seznámit se s naším slovesným dědictvím a pochopit jeho význam
 tvořivě pracovat s textem podle pokynu učitele i podle svých schopností
Kompetence pracovní
 zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a čtením
 připravovat si a udržovat si svůj pracovní prostor
Kompetence digitální
 využívá digi technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti,
zefektivnil či zejdnodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce
 ovládá běžně používané digitální zařízení
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

1. - 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

- plynule čte s porozuměním
texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti




- porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti




- respektuje základní
komunikační pravidla
rozhovoru




Ročník

četba uměleckých,
populárních a
naukových textů
s důrazem na
upevňování
čtenářských
dovedností a návyků
uplatnění přirozené
intonace

3.

komunikační situace:
omluva, žádost,
vzkaz, zpráva
dialog, mluvčí a
posluchač

1. - 3.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj – rozvoj
schopnosti
poznávání

výběr vhodných
komunikačních
prostředků a výrazů
zdvořilostní obraty

2. - 3.

Osobnostní a
sociální výchova
– kooperace,
navázání na
myšlenku,
odstoupení od
nápadu

správné použití
slovního přízvuku a
vhodné intonace
rozvíjení znělého
hlasu
nácvik přiměřeného
tempa řeči a
správného dýchání

3.

- pečlivě vyslovuje, opravuje
svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost
- v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči



- volí vhodné verbální i
nonverbální prostředky řeči
v běžných školních i
mimoškolních situacích
- na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev



členění jazykového
projevu

2. - 3.



souvislé jazykové
projevy
využívání jednoduché
osnovy
dodržování
hygienických návyků
správného psaní

3.





- zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním



Průřezová
témata
Osobnostní a
sociální výchova
– rozvoj
schopnosti
poznávání,
osobnostní
rozvoj

1. - 3.

1. - 3.

Osobnostní a
sociální výchova
– sociální rozvoj
– komunikace
Osobnostní a
sociální výchova
– sociální rozvoj
– komunikace
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

1. - 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

- píše správné tvary písmen a
číslic, správně spojuje písmena
i slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev



- píše věcně i formálně správně
jednoduché sdělení
- seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh



- rozlišuje zvukovou a
grafickou podobu slova, člení
slova na hlásky, odlišuje
dlouhé a krátké samohlásky

Ročník

automatizace psacího
pohybu
odstraňování
individuálních
nedostatků
písemného projevu
plynulý a úhledný
písemný projev
vyprávění pohádky
nebo povídky,
spojování obsahu
textu s ilustrací

1. - 3.



hláskosloví, stavba
slov, nauka o slově

1. - 2.

- porovnává významy slov,
zvláště slova opačného
významu a slova významem
souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledává v textu
slova příbuzná



slova nadřazená,
podřazená, souřadná
a slova opačného
významu
vyjmenovává slova a
slova k nim příbuzná

2. - 3.

- porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj,
věc, okolnost, vlastnost




třídění slov
seznamování se
s některými slovními
druhy

2. - 3.

- rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru



ohebné a neohebné
slovní druhy

2. - 3.

- užívá v mluveném projevu
správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves



souvislý mluvený
projev
význam slov

2. - 3.









Průřezová
témata

2. - 3.
2. - 3.

Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj –
kreativita
Osobnostní a
sociální výchova
– rozvoj
schopnosti
poznávání
paměti a
soustředění
Osobnostní a
sociální výchova
– rozvoj
schopnosti
poznávání
paměti a
soustředění
Osobnostní a
sociální výchova
– rozvoj
schopnosti
poznávání
paměti a
soustředění
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

1. - 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

Ročník

- spojuje věty do jednodušších
souvětí vhodnými spojkami a
jinými spojovacími výrazy




věta a souvětí
spojky a jejich
funkce, spojovací
výrazy

2. - 3.

- rozlišuje v textu druhy vět
podle postoje mluvčího a
k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky



2. - 3.

- odůvodňuje a píše správně: i
í/y ý po tvrdých a měkkých
souhláskách i po obojetných
souhláskách ve
vyjmenovaných slovech, slova
se skupinami dě, tě, ně, bě, pě,
vě, mě, slova s ú, ů, velká
písmena na začátku věty a
v typických případech
vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování
- čte a přednáší z paměti ve
vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřeného
věku,



druhy vět podle
postoje mluvčího,
výběr vhodných
jazykových
prostředků,
znalost správného
pravopisu dle
očekávaného výstupu




reprodukce textu
přednes básně nebo
úryvku prózy

1. - 3.

- vyjadřuje své pocity
z přečteného textu



líčení atmosféry
příběhu

3.

- rozlišuje vyjadřování v próze
a poezii, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění



3.

- pracuje tvořivě s literárním
textem podle pokynů učitele a
podle svých schopností



základy literatury –
poezie /pojmy: báseň,
rým, sloka, přednes/
próza / pojmy:
pohádka, povídka,
postava, děj,
prostředí/
volná reprodukce
textu, dramatizace
pohádky, povídky
nebo básně

Průřezová
témata

2. - 3.

1. - 3.

Osobnostní a
sociální výchova
- osobnostní
rozvoj –
kreativita
Osobnostní a
sociální výchova
– osobnostní
rozvoj –
kreativita
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

1 - 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

- čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas





- rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném
pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává



- posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení.
- reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje
si z něj podstatná fakta



- vede správně dialog,
telefonický rozhovor
zanechává vzkaz na
záznamníku
- rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě









Ročník

uvědomělé plynulé
čtení přiměřeně
náročného textu
tiché čtení
s porozuměním
věcné čtení (čtení
jako zdroj informací,
čtení vyhledávací)
vyhledávání
klíčových slov,
pozorné vnímání
podrobností a hledání
jejich významu
v celku
orientace v textu

4. - 5.

vystižení jádra
sdělené
orientace v naučných
textech přiměřených
věku
pravidla dialogu

4. - 5.

porovnávání názorů,
tolerance
řešení konfliktních
situací

4. - 5.

4. - 5.

4. - 5.

4. - 5.

- volí náležitou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo podle
svého komunikačního záměru
- rozlišuje spisovnou a
nespisovnou výslovnost a
vhodně ji užívá podle
komunikační situace
- rozlišuje slova spisovná a
jejich nespisovné tvary





spisovné tvary slov
v psaném a
mluveném projevu

5.

- píše správně po stránce
obsahové i formální
jednoduché komunikační žánry



orientace ve stavbě
text
členění na odstavce

4. - 5.





Průřezová
témata

4. - 5.
členění vět,
frázování, síla a barva
hlasu
spisovná, hovorová a 4.
nespisovná mluva

Mediální
výchovafungování a vliv
médií ve
společnosti
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

1. - 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

- sestaví osnovu vyprávění a na
jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové
posloupnosti
- porovnává významy slov,
zvláště slova stejného nebo
podobného významu a slova
vícevýznamová



- rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou a
koncovku
- určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a
využívá je v gramaticky
správných tvarech ve svém
mluveném projevu












- vyhledává základní skladební
dvojice a v neúplné základní
skladební dvojici označuje
základ věty
- odlišuje větu jednoduchou a
souvětí, vhodně větu
jednoduchou v souvětí








- užívá vhodných spojovacích
výrazů, podle potřeby projevu
je obměňuje




Ročník

pravidla sestavování
osnovy
členění příběhu

4. - 5.

význam slov, slova
jednovýznamová a
mnohovýznamová,
slova opačného a
stejného významu
stavba slova

4.

slovní druhy a jejich
třídění
tvary slov
mluvnické kategorie
sloves a podstatných
jmen
druhy přídavných
jmen
druhy zájmenseznámení
číslovky-druhy
práce s větou

4. - 5.

výstavba věty,
základní větné členy
věta jednoduchá,
souvětí
smysluplné
uspořádání vět
jednoduchých do
souvětí

4. - 5.

rozmanité spojovací
výrazy

4. - 5.

4. - 5.

5.

4. - 5.

Průřezová
témata
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková

Český jazyk a literatura

1.-5.

Očekávané výstupy
Žák:
- píše správné i/y ve slovech
po obojetných souhláskách

Učivo

- zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu





vyjmenovaná slova,
práce se skupinami
slov s i/y uvnitř
slova, hledání a
dotváření slov
příbuzných
shoda přísudku
s podmětem

Ročník

4. - 5.

5.
- vyjadřuje své dojmy
z četby a zaznamenává je




- volně reprodukuje text
podle svých schopností, tvoří
vlastní literární text na dané
téma




- rozlišuje různé typy
uměleckých textů





- při jednoduchém rozboru
literárních textů používá
literární pojmy






zážitkové čtení a
naslouchání
nalézání příčin věcí a
porozumění jim
tvořivé činnosti
s literárním textem,
volná reprodukce,
dramatizace textu,
ilustrace
k přečtenému,
vystižení děje
vlastní tvorba na
libovolné téma
druhy a žánry dětské
literatury
literatura umělecká a
věcná
literatura
v proměnách času
lidová slovesnost
literární pojmy
přirovnání, básnické,
přenesené, zastaralé
výrazy
verš, rým

4. - 5.

4. - 5.

4. - 5.

4. - 5.

Průřezová témata
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-Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Český jazyk a literatura

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Komunikační a slohová
výchova
- odlišuje ve čteném nebo
slyšeném textu fakta od
názorů a hodnocení, ověřuje
fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
- rozlišuje subjektivní a
objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru



6. - 7.
kritické čtení
předloženého textu
(analytické, hodnotící) 8. - 9.

Mediální výchova,
kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení,
fungování a vliv medií ve
společnosti



8. - 9.
formulace otázek na
dané téma a aktivní
vstup do rozhovoru,
procvičování subjektivně zabarveného
popisu
porovnávání různých 8. - 9.
zdrojů informací a
zaujímání postojů ke
sdělovanému obsahu

Mediální výchova –
vnímání autora
mediálních sdělení

- rozpoznává manipulativní
komunikaci v masmédiích a
zaujímá k ní kritický postoj



- dorozumívá se kultivovaně,
výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci
- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá
spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru



rozlišení a vhodné
užití formálního a
neformálního stylu

6. - 7.



6. - 7.

- v mluveném projevu
připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralyngválních prostředků řeči



rozlišení různých
komunikačních
prostředků
rozlišení různých
komunikačních situací
a vhodné zvolení
komunikačních
prostředků, přiměřené
reakce na danou
komunikační situaci
komunikace verbální
a neverbální
funkční styly, slohové
postupy a útvary podle
záměru mluvčího

- zapojuje se do diskuse, řídí
ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu



pravidla komunikace,
vedení diskuse a
dialogu

6. - 9.





Mediální výchova
interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, stavba mediálních
sdělení
Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj
- komunikace

8. - 9.

6. - 7.
8. - 9.

Morální rozvoj – hodnoty
postoje, praktická etika
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Předmět:

Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Období:

Český jazyk a literatura
Učivo

6. - 9.
Ročník

Průřezová témata

Žák:

- využívá základů studijního
čtení – vyhledává klíčová
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a
stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného
textu, samostatně připraví a
s oporou o text přednese
referát
- uspořádá informace v textu
s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
- využívá poznatků o jazyce a
stylu ke gramaticky a věcně
správnému písemnému
projevu a k tvořivé práci
s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě
vlastních dispozic a osobních
zájmů
Jazyková výchova
- spisovně vyslovuje česká a
běžně užívaná cizí slova



výtah a výpisky, čtení 6. - 7.
s porozuměním



vertikální a
horizontální členění
textu, interpunkce

6. - 7.



zpracování úvahy na
dané téma, uplatnění
vlastních zkušeností,
názorů a postojů,
zvláštnost fejetonu
v české literatuře

8. - 9.



zvuková stránka
jazyka;
výslovnost a přízvuk
zvuková stránka věty,
spodoba znělosti a
artikulační, melodie
věty
způsoby obohacování
slovní zásoby; stavba
slova
slovní zásoba a
význam slova

6. - 7.

seznámení
jazykovými
příručkami
samostatná práce
s vhodnými
jazykovými
příručkami; jádro a
rozvoj slovní zásoby

6. - 7.




- rozlišuje a příklady v textu
dokládá nejdůležitější
způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření
českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště
ve frazérech
- samostatně pracuje
s Pravidly českého pravopisu,
se SSČ a dalšími jazykovými
příručkami







8. - 9.

6. - 7.

8.-9.

8. - 9.

Mediální výchova –
tvorba mediálního sdělení

35
Předmět:

Období:

Český jazyk a literatura

6. - 9.

Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy
Žák:
- správně třídí slovní druhy,
tvoří spisovné tvary slov a
vědomě jich používá ve
vhodné komunikační situaci

Učivo




- využívá znalostí o jazykové
normě při tvorbě vhodných
jazykových projevů podle
komunikační situace



- rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve
větě a souvětí







- v písemném projevu zvládá
pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí





- rozlišuje spisovný jazyk,
nářečí a obecnou češtinu a
zdůvodní jejich užití



Ročník

Průřezová témata

6. - 7.
určování slovních
druhů, mluvnické
významy a tvary slov;
stupňování přídavných
jmen a příslovcí;
slovesný vid
8. - 9.
slovesný rod, slovní
druhy a jejich funkce
ve větě; komplexní
jazykové rozbory;
projev mluvený a
psaný – zásady pro
výběr jazykových
prostředků a specifika
textu
druhy vět podle
postoje mluvčího
jazyk a komunikace,
norma a kodifikace,
kultura jazyka a řeči
věty jednočlenné a
dvojčlenné; větné
členy; souvětí
podřadné; druhy
vedlejších vět
souvětí souřadné,
poměr mezi větami a
větnými členy;
sponová slovesa,
mluvnický zápor
pravopisná cvičení;
shoda přísudku s podmětem; základy interpunkce; psaní velkých
písmen; koncovky
přídavných jmen
interpunkce
jednoduché věty a
souvětí; psaní velkých
písmen
rozvrstvení národního
jazyka, jazyk spisovný
a nespisovný, obecná
čeština

6. - 7.
8. - 9.

6. - 7.

8. - 9.

6. - 7.

8. - 9.

6. - 7.

Multikulturní výchova multikulturalita
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Český jazyk a literatura

6. - 9.

Učivo

Ročník

Žák:

Literární výchova


- uceleně reprodukuje
přečtený text, jednoduše
popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními
slovy interpretuje smysl díla



- rozpoznává základní rysy
výrazného individuálního
stylu autora



- formuluje ústně i písemně
dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového
představení a názory na
umělecké dílo
- tvoří vlastní literární text,
podle svých schopností a na
základě osvojených znalostí
základů literární teorie



- rozlišuje literaturu
hodnotnou a konzumní, svůj
názor doloží argumenty
- rozlišuje základní literární
druhy, žánry, porovnává je i
jejich funkci uvede jejich
výrazné představitele














- uvádí základní literární
směry a jejich významné
představitele v české a
světové literatuře



obecné výklady o
jazyce, vývoj jazyka,
skupiny jazyků,
disciplíny jazykovědy
charakteristika literárního žánru – pohádka,
reprodukce
obrazná pojmenování
( personifikace,
metafora,eufemismus,
oxymóron, ironie,
sarkasmus, alegorie )
specifika autorské
poe-tiky: odraz doby,
autorův život jako
inspirace
referáty z individuální
četby
recenze, literární
kritika
reflexe četby
tvořivé činnosti
s literárním textem –
vytváření vlastních
textů, výtvarný
doprovod
aspekty umělecké
literatury

8. - 9.

6.
8. – 9.

8. - 9.

6. - 7.
8. - 9.

6. - 7.

8. - 9.

6.
charakteristika
literárních druhů (
lyrika, epika, drama )
rozlišení poezie a
prózy
antický mýtus ( báje );
epos
řecké drama; Starý
zákon; Nový zákon
staroslověnské písem- 7.
nictví; cyrilometodějská mise; vznik česky
psané literatury; litera-

Průřezová témata
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Český jazyk a literatura

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:













- porovnává různá ztvárnění
téhož námětu v literárním,
dramatickém a filmovém
zpracování
- vyhledává informace
v různých typech katalogů,
v knihovně i v dalších
informačních zdrojích

tura předhusitská a
husitská; Husova
literární tvorba;
Chelčického kritika
společnosti
renesance a
humanismus;
renesance Itálii,
Francii, Španělsku
shakespearovské
drama; česká
humanistická
literatura – česká i
latinská tvorba
pobělohorská
literatura barokní
formování
novodobého českého
národa; tzv, "obranná
fáze NO";
Dobrovského a Jungmannova generace;
dějepisné dílo F.
Palackého
ohlasová poezie;
Máchova poezie a
próza
Erbenova balada;
Havlíčkova satira;
tvorba B. Němcové
podobnosti a
rozdílnosti literárních
textů od poloviny 19.
století do současnosti

7. - 8.

7. - 8.

7. - 8.
8. -9.

8. - 9.
8. - 9.

8. - 9.

8. - 9.



umělecký zážitek



8. - 9.
literární historie a
teorie
internet a CD-ROM
jako zdroj informací
knihovna jako kulturní
a literární centrum




Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech – Evropa a
svět nás zajímá

8. - 9.

Mediální výchova – práce
v realizačním týmu
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Cizí jazyk
Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, do které výuka anglického jazyka patří, obsahuje čtyři základní
dovednosti – porozumění, čtení, mluvení a psaní, jejich osvojování a rozvíjení. Osvojování
si anglického jazyka klade důraz na rozvoj komunikačních dovedností, jejichž nedílnou součástí
je chápání základních gramatických pravidel. Znalost cizího jazyka umožňuje poznávat způsob
života lidí v jiných zemích a jejich tradic. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při
kontaktu s lidmi z různých částí světa a zároveň i pro práci s internetem.
Výuka na 1. stupni poskytuje žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází.
Na jednoduchých textech si žáci budují čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát.
Upřednostňuje se induktivní způsob výuky-žáci se učí jednoduché básničky, říkadla a písničky
a tím získávají základní pravidla výslovnosti.
Výuka na 2. stupni ZŠ navazuje na 1. stupeň. Rozvíjí komunikativní dovednosti
prostřednictvím tematických okruhů. Žáci si rozšiřují slovní zásobu, učí se práci se slovníkem.
Znalosti si ověřují a prohlubují je četbou časopisů v anglickém jazyce. Při vyučování
zpracovávají různé projekty, pracují ve skupinách a využívají i výukových programů. Pravidelně
se zúčastňují školních i okresních soutěží z anglického jazyka
Výuka anglického jazyka probíhá od 3. – 9. třídy v tříhodinové týdenní dotaci.

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk využíváme pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí
zejména strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení






pochopit důležitost komunikovat anglicky pro další studium a praktický život
uvádět věci do souvislostí a osvojené poznatky prakticky používat
porozumět textu, mluvenému projevu
vyhledávat informace
pracovat s jazykovými příručkami, slovníky, časopisy

Kompetence k řešení problému





řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
volit vhodné postupy řešení s využitím dosavadních znalostí
využívat a dotvářet poznatky ve známém i méně známém kontextu
využívat vzorových situací
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Kompetence komunikativní





porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce
formulovat jednoduché myšlenky slovem i písmem
seznámit se s bohatostí cizího jazyka a s jeho praktickým využíváním
usilovat o dodržování etiky komunikace

Kompetence sociální a personální





učit se základům spolupráce a týmové práce
rozvíjet svou představivost a fantazii
respektovat a tolerovat druhé
nést zodpovědnost za samostatné úkoly a jejich plnění

Kompetence občanské





vnímat naše tradice a kulturní hodnoty na pozadí Evropy a celého světa
rozvíjet smysl pro kulturní tvořivost
poznat pocit dobře vykonané práce
utvářet v sobě pocit zodpovědnosti

Kompetence pracovní



získávat informace z různých oblastí
využívat různé druhy slovníků

Kompetence digitální
 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, využívá je při učení
i při zapojení do života
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Anglický jazyk

3. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Receptivní, produktivní a
interaktivní řečové
dovednosti
- vyslovuje a čte foneticky
správně v přiměřeném
rozsahu slovní zásoby

- rozumí jednoduchým
pokynům a větám, adekvátně
na ně reaguje

- rozlišuje grafickou a
mluvenou podobu slova




















- pochopí obsah a smysl
jednoduché, pomalé a
pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob
s dostatkem času pro
porozumění







- používá abecední slovník
učebnice





barvy
čísla 1-20
části lidského těla
rodina
oblečení
názvy jídel
zvířata
hračky
názvy dnů a měsíců
školní potřeby
pozdravy a
rozloučení
představí se
vyjádření souhlasy a
nesouhlasu
reakce na pokyny
abeceda (hláskování)
četba krátkých textů
psaní a výslovnost
tematické slovní
zásoby
využívání slovníku s
výslovností
otázka, zápor, rozkaz
(dává jednoduché
příkazy, objedná si
jídlo)
vyjádření libosti,
nelibosti (mám rád,
nemám rád)
vyjádření pocitů,
nálad
jednoduchý popis
předmětu, zvířete,
člověka
osobní zájmena
svátky, zvyky
abeceda-hláskování

3.

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj

3.

Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj

3.

3.

3.

Multikulturní výchova –
kulturní diference
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Anglický jazyk

3.-5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Receptivní řečové
dovednosti
- rozumí známým slovům a
jednoduchým větám se
vztahem k osvojovaným
tématům






- rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých autentických
materiálů (časopisy,
obrazové a poslechové
materiály) a využívá je při
své práci







- čte nahlas plynule a
foneticky správně
jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu

- vyhledává v jednoduchém
textu potřebnou informaci a
vytvoří odpověď na otázku








- používá dvojjazyčný
slovník





pořádek slov
v anglické větě
slova stejného a
opačného významu
popis místa
četba autentického
textu
slovní zásoba
tematických celků –
domov, rodina, škola,
oblékání, nákupy,
volný čas
četba autentického
textu
poslech
chápání slov
v kontextu
práce s internetem
četba textů
z učebnice, fonetický
zápis, vázání slov
(základní slovní
zásoba)

4. - 5.

tvoření otázky a
záporu
odvození významu
slova z kontextu
porovnání zvyků a
tradic v ČR a
v anglicky mluvících
zemích
zeměpisné údaje
četba autentického
textu
tvoření slovní zásoby

4. - 5.

4. - 5.

4. - 5.

4. - 5.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
– Evropa a svět nás
zajímá
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Anglický jazyk

3.-5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Produktivní řečové
dovednosti
- sestaví gramaticky a
formálně správně jednoduché
písemné sdělení, krátký text
a odpověď na sdělení; vyplní
své základní údaje do
formulářů








- reprodukuje ústně i
písemně obsah přiměřeně
obtížného textu a jednoduché
konverzace
- obměňuje krátké texty se
zachováním smyslu textu










Interaktivní řečové
dovednosti
- aktivně se zapojí do
jednoduché konverzace,
pozdraví a rozloučí se
s dospělým i kamarádem,
poskytne požadovanou
informaci








jednoduchá sdělení –
omluva, žádost, popis
umístění, určení
místa předmětu
adresa
blahopřání, pozdrav
tvoření množného
čísla podstatných
jmen
osobní,
přivlastňovací,
ukazovací zájmena
sloveso být, mít
jednoduše
reprodukovat text
slovní zásoba
tematických celků

4. - 5.

4. - 5.

tvoření slov
slova stejného a
opačného významu
význam slov
v kontextu
reprodukce čteného a
slyšeného textu

4. - 5.

pravidla komunikace
v běžných
každodenních
situacích
pozdrav
poděkování
představení se
reakce na otázky
- čas, směr a cesta

4. - 5.

Osobnostní a sociální
výchova
– sociální rozvoj
- komunikace
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Oblast:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy
Žák:
Receptivní řečové
dovednosti
-čte nahlas plynule a
foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu

Předmět:

Období:

Anglický jazyk

6.-9.

Učivo



- rozumí obsahu
jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu
autentických materiálů
s využitím vizuální opory,
v textech vyhledá známé
výrazy, fráze a odpovědi na
otázky



- rozumí jednoduché a
zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci



- odvodí pravděpodobný
význam nových slov
z kontextu textu



- používá dvojjazyčný
slovník, vyhledá informaci
nebo význam slova ve
vhodném výkladovém



Ročník

6. - 7.
četba textu se
zeměpisnou
tématikou (odkud kdo
pochází, popis
zeměkoule, členění
na světadíly, oceány,
moře), četba
autentického textu
(anglicky mluvící
země)
6. - 7.
vytvořit podmětnou
otázku, přivlastňovací
zájmena, neurčitá
zájmena, záporná
zájmena, větný zápor,
číslovky řadové a
násobné, vyjádřit
zamyšlenou
budoucnost, změnu
stavu, základní
vztahy – Kdo?, Kde?,
Kam?, Kdy?, Jaký?,
Který?, Jak?, Kolik?
6. - 7.
oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav,
přivítání,
představování,
omluva, poděkování,
žádost o pomoc,
přání, situace
v obchodě, restauraci
6. - 7.
předpony, přípony,
stupňování příd. jmen
(pravidelná X
nepravidelná),
příslovce
četba autentických
materiálů,
jednoduché
kuchařské recepty,

6. - 7.

Průřezová témata

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
– Evropa a svět nás
zajímá, pozitivní vztah
k jinakosti
Multikulturní výchova –
multikulturalita, význam
angličtiny jako
prostředku mezinárodní
komunikace

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
– Evropa a svět nás
zajímá, pozitivní vztah
k jinakosti
Mediální výchova –
kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Výchova k myšlení
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Anglický jazyk

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

slovníku

Produktivní řečové
dovednosti
- sestaví jednoduché (ústní i
písemné) sdělení týkající se
situací souvisejících
s životem v rodině, škole a
probíranými tematickými
okruhy
- písemně, gramaticky
správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké
texty



návody, postupy,
stravovací návyky



napíše neformální
dopis, sestaví
jednoduchý dotazník,
popíše jednoduché
sdělení



popíše přečtený text, 6. - 7.
oblíbenou knihu, text
v časopisu, popíše
děj, charakterizuje
hlavní postavy,
povahové vlastnosti
6. - 7.
odvodí význam
podobných slov
v kontextu,
převypráví příběh,
článek v časopise,
pohádku
žádá o radu, orientace 6. - 7.
v cizím městě, dotáže
se na směr a cestu

- stručně reprodukuje obsah
přiměřeně obtížného textu,
promluvy i konverzace



- vyžádá jednoduchou
informaci



v evropských a
globálních souvislostech
– Evropa a svět nás
zajímá, pozitivní vztah
k jinakosti

6. - 7.

Interaktivní řečové
dovednosti
- jednoduchým způsobem se
domluví v běžných
každodenních situacích



orientuje se na
nádraží, koupí si
jízdenku, objedná si
jídlo, situace u lékaře

6. - 7.

Receptivní řečové
dovednosti
-čte nahlas plynule a
foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu



četba textů
s tematikou USA,
popř. dalších
anglicky mluvících
zemí, reálie anglicky
mluvících zemí

8. - 9.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
– Evropa a svět nás
zajímá, pozitivní vztah
k jinakosti
- Objevujeme Evropu a
svět
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Anglický jazyk

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- rozumí obsahu
jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu
autentických materiálů
s využitím vizuální opory,
v textech vyhledá známé
výrazy, fráze a odpovědi na
otázky



- rozumí jednoduché a
zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci



- odvodí pravděpodobný
význam nových slov
z kontextu textu
- používá dvojjazyčný
slovník, vyhledá informaci
nebo význam slova ve
vhodném výkladovém
slovníku



Produktivní řečové
dovednosti
- sestaví jednoduché (ústní i
písemné) sdělení týkající se
situací souvisejících
s životem v rodině, škole a
probíranými tematickými
okruhy
- písemně, gramaticky
správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké
texty
- stručně reprodukuje obsah
přiměřeně obtížného textu,
promluvy i konverzace
- vyžádá jednoduchou
informaci

podle obrázků
odhadne obsah textu,
popíše obrázek,
porozumí „ prvnímu
čtení “, odpoví na
otázky – Kdo?, Kde?,
Kam?, Kdy?, Jaký?,
Který?, Jak?, Kolik?,
Proč?
zdvořilé společenské
fráze, dát radu,
doporučit způsob
řešení problému
předpony, přípony,
frázová slovesa

8. - 9.



četba autentického
materiálu, časopisů a
novin

8. - 9.



rodinný strom,
životopis, popis
místa, rodinné tradice
v ČR a v anglicky
mluvících zemích,
reaguje na doplňující
otázky

8. - 9.



určování slovních
druhů, stavba rozvité
věty, předložky,
zájmena v předmětu
konverzace v daných
tematických celcích

8. - 9.

požádá o informaci,
požádá o svolení, o
službu, o pomoc

8. - 9.




Mediální výchova –
kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

8. - 9.

8. - 9.

8. - 9.

Mediální výchova –
kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
– Evropa a svět nás
zajímá, pozitivní vztah
k jinakosti
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Anglický jazyk

6. – 9.

Učivo

Ročník

Žák:

Interaktivní řečové
dovednosti
- jednoduchým způsobem se
domluví v běžných
každodenních situacích



jednoduché sdělení –
oslovení, pozdravy,
představování,
omluva, poděkování,
prosba, žádost o
pomoc, přání

8. - 9.

Průřezová témata
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Cizí jazyk
Vyučovací předmět: Německý jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu
Německý jazyk je vyučován v 7. – 9. ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných
výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových témat
RVP ZV. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí
světa, ale i pro práci s internetem atd. Klademe proto důraz na rozvoj komunikačních dovedností,
kterým podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Žáci na 2. stupni pracují
s autentickými texty a v souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem
se seznamují s reáliemi německy mluvících zemí.
Výuka probíhá v celém ročníku najednou, paralelně s výukou anglického jazyka. Žáci,
kterým dělá zvládnutí němčiny problémy, se věnují pouze základnímu učivu, ostatní si osvojují
širší slovní zásobu a pracují s náročnějšími texty. Při vyučování žáci pracují s výukovými
programy na počítačích.
Týdenní dotace výuky německého jazyka jsou 2 hodiny v každém ročníku.
Nejlepší žáci se pravidelně zúčastňují na základě školních soutěží olympiády z německého
jazyka.

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Německý jazyk využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí zejména strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení






pochopit důležitost komunikovat německy pro další studium i praktický život
propojovat probraná témata a jazykové jevy
zvládat základy písemného projevu
číst jednoduché texty v učebnicích, časopisech nebo v dětské literatuře plynule
a foneticky správně
běžně používat jednoduché obraty / omluvu, prosbu, žádost, blahopřání, pozvání
a reakci na ně, podání jednoduché informace atd. /

Kompetence k řešení problémů





nebát se mluvit německy s cizincem
orientovat se v cizím jazykovém prostředí
naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba
zpracovat projekt, řešit dlouhodobý problém, vyhledat důležité informace
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Kompetence komunikativní






porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce
umět zformulovat jednoduché myšlenky německy
popsat jednoduchým způsobem osobu, věc, situaci
rozumět promluvě i přiměřeně obtížnému textu v německém jazyce
využívat osvojené dovednosti v německém jazyce k navázání kontaktu

Kompetence sociální a personální




dodržovat v cizojazyčném prostředí zásady slušného chování, respektovat pravidla
hostitelské země
v jednoduchých situacích poskytnout nebo vyžádat pomoc či radu
spolupracovat ve dvojicích, ve skupině, v týmu na jednoduchém úkolu

Kompetence občanské



získat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je se zvyky
našimi
orientovat se v základních zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických,
kulturních a historických reáliích

Kompetence pracovní




samostatně pracovat s učebnicí, s dvojjazyčným slovníkem
pracovat na počítači, s internetem
využívat německého jazyka k získávání informací z různých oblastí

Kompetece digitální


využívá technologií, aby si usnadnil práci, vyjadřuje se pomocí digitálních
prostředků
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Německý jazyk

7. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Receptivní řečové
dovednosti
- čte nahlas, plynule a
foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu



- rozumí obsahu
jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu
autentických materiálů
s využitím vizuální podpory,
v textech vyhledá známé
výrazy, fráze a odpovědi na
otázky



- rozumí jednoduché a
zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci



- odvodí pravděpodobný
význam nových slov
z kontextu textu
- používá dvojjazyčný
slovník, vyhledá informaci
nebo význam slova ve
vhodném výkladovém
slovníku
Produktivní řečové
dovednosti
- sestaví jednoduché /ústní i
písemné/ sdělení týkající se
situací souvisejících
s životem v rodině, škole a
probíranými tematickými
okruhy








četba textů
s tématikou německy
mluvících zemí, četba
časopisů s tématikou
vztahující se
k probíraným
tématům
skloňování
podstatných jmen,
předložky,
nepravidelná slovesa,
slovesa s odlučitelnou
předponou, osobní a
přivlastňovací
zájmena, pomocná
slovesa, rozkazovací
způsob, předložkové
vazby
oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav,
přivítání, představení,
omluva, poděkování,
žádost o pomoc,
přání, nákup lístků,
jízdní řády, orientace
v městě
práce s textem
překlad volný a
doslovný
četba autentického
materiálu
překlad se slovníkem

7. - 9.

tematické okruhy:
cestování, dopravní
prostředky, části
lidského těla, nemoc,
počasí , roční období,
oblečení, škola,
zvířata, volný čas,

7. - 9.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás
zajímá

7. - 9.

7. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova
- rozvoj schopností
poznávání
- komunikace

7. - 9.

7. - 9.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
- objevujeme Evropu a
svět
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Německý jazyk

7. – 9.

Učivo

Ročník

Žák:

- písemně, gramaticky
správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké
texty
- stručně reprodukuje obsah
přiměřeně obtížného textu,
promluvy i konverzace
- vyžádá jednoduchou
informaci












Interaktivní řečové
dovednosti
- jednoduchým způsobem se
domluví v běžných
každodenních situacích



bydlení, jídlo
pohádky
neformální dopisy
popis a
charakteristika
postav, knihy
vypravování děje
převypravování
příběhu, pohádky,
odhad významu
podobných slov v
kontextu
žádost o radu, dotaz
na směr a cestu
telefonování
práce s počítačem,
odeslání e-mailu

7. - 9.

7. - 9.

Mediální výchova
- tvorba
mediálního
sdělení

7. - 9.

7. - 9.
orientace ve městě,
na nádraží, v obchodě

Osobnostní a sociální
výchova
- komunikace
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Německý jazyk

7. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Receptivní řečové
dovednosti
- čte nahlas plynule a
foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu




- rozumí obsahu
jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu
autentických materiálů
s využitím vizuální opory,
v textech vyhledá známé
výrazy, fráze a odpovědi na
otázky
- rozumí jednoduché a
zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci



- odvodí pravděpodobný
význam nových slov
z kontextu textu





- používá dvojjazyčný
slovník, vyhledá informace
nebo význam slova ve
vhodném výkladovém
slovníku
Produktivní řečové
dovednosti
- sestaví jednoduché /ústní i
písemné/ sdělení týkající se
situací souvisejících
s životem v rodině, škole a
probíranými tematickými
okruhy



7. - 9.
četba textů
s tématikou německy
mluvících zemí
četba časopisů
s tématikou vztahující
se k probíraným
tématům
7. - 9.
minulý čas,
nepravidelná slovesa,
číslovky, předložky,
zájmena, zvratná
slovesa, skloňování
přídavných jmen

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás
zajímá

zdvořilé společenské
fráze
rada, doporučení
způsobu řešení
problému
všeobecný podmět
slovesa s předponami
vyjádření
budoucnosti
předložkové vazby
četba autentického
materiálu, časopisů a
novin

7. - 9.

7. - 9.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
- objevujeme Evropu a
svět

životopis
popis místa
média
životní prostředí,
sport a zdraví
 budoucnost, povolání

7. - 9.

Enviromentální výchova
- vztah člověka prostředí
osobnostní a sociální
výchova
- rozvoj schopností
poznávání
Mediální výchova
- fungování a vliv médií
ve společnosti











7. - 9.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Jazyk a jazyková
komunikace
Očekávané výstupy

Německý jazyk

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- písemně, gramaticky
správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké
texty
- stručně reprodukuje obsah
přiměřeně obtížného textu,
promluvy i konverzace



- vyžádá jednoduchou
informaci

stavba jednoduchých
vět a souvětí
pořádek slov

7. - 9.



konverzace v daných
tematických celcích

7. - 9.



žádost o informaci, o
službu, o pomoc
orientace ve městě,
v budově, v čase

7. - 9.

konverzace, dialogy
na dané téma
oslovení, pozdrav,
souhlas/nesouhlas
otázky a odpovědi,
reakce na odpověď

7. - 9.




Interaktivní řečové
dovednosti
- jednoduchým způsobem se
domluví v běžných
každodenních situacích





Multikulturní výchova
- multikulturalita

Osobnostní a sociální
výchova
- komunikace
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5.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika

Charakteristika vyučovacího předmětu
Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci
v praktickém životě. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost,
tvořivost, abstraktní myšlení a schopnost logického úsudku.
Vzdělávací obsah tohoto předmětu je rozdělen na čtyři tematické okruhy:





čísla a početní operace
závislost, vztahy a práce s daty
geometrie v rovině a prostoru
nestandardní aplikační úlohy a problémy

Čísla a početní operace
Na 1.stupni je tematický okruh, na který navazuje a dále prohlubuje na 2. stupni
tematický okruh Čísla a proměnná. Žáci si osvojují aritmetické operace ve všech jejich
složkách, dovednosti provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění. Učí
se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním.
Závislost, vztahy a práce s daty
Žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů
v reálném světě a tyto změny a závislosti analyzují z tabulek, diagramů a grafů. V jednoduchých
případech je konstruují a vyjadřují matematickým přepisem nebo je modelují s využitím
vhodného počítačového programu.
Geometrie v rovině a v prostoru
Žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace,
hledají podobnosti a odlišnosti útvarů. Učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlů,
obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Uvědomují
si vzájemné polohy objektů v rovině a prostoru.
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
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 logické úlohy v závislosti
na míře rozumové vyspělosti žáků.
Na1.stupni má předmět v 1. ročníku čtyřhodinovou dotaci, ve 2. - 5.ročníku
pětihodinovou. Výuka v každém ročníku probíhá ve vyučovacích blocích. Žáci se úměrně věku
učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, určité typy výukových
programů) a získané dovednosti si upevňují také v odborné učebně informatiky. Pracují
ve skupinách a využívají k upevnění získaných dovedností také matematické pomůcky.
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Žáci se pravidelně zúčastňují matematických soutěží – Cvrček a Klokan.
Vyučovací předmět Matematika na 2.stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem
na matematiku na 1.stupni.
Učí se od 6. do 9. třídy. V 6., 7. 8. a 9. ročníku dotací 4 hodin týdně. Předmět je svou
podstatou zaměřen na rozvoj logického myšlení, matematických znalostí a vědomostí.
Metody práce jsou zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení problému,
práci ve skupinách, sebekontrolu a počtářské soutěže.
Žáci se pravidelně zúčastňují matematických soutěží (Klokan, Pythagoriáda), nejlepší
žáci na škole se účastní matematické olympiády.

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Matematika využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení



rozvíjet schopnosti abstraktního a logického myšlení zařazováním vhodných
logických úloh, matematických hádanek, kvízů a rébusů
schopnost provádět pamětné i písemné početní operace, algoritmy v oboru
přirozených čísel a využívat je při řešení úkolů

Kompetence k řešení problémů




používat přirozená čísla k modelování různých reálných situací
využívat vlastních zkušeností k řešení zadaných úloh, vycházejících z reálného života
volit správný postup k řešení problémů, odhadovat výsledky a hledat konečné
výsledky

Kompetence komunikativní





porozumět různým způsobům záznamu matematických úloh
vyjádřit myšlenky v logickém sledu
vyhledávat, sbírat a třídit data
pracovat s tabulkami, grafy a diagramy

Kompetence sociální a personální




spolupracovat ve skupinách
vytvářet pravidla práce v týmu
podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu

Komunikace občanská
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propojit situace ze života dítěte a jeho zájmových činností ve slovních úlohách,
kvízech a hádankách
podílet se na řešení úloh s ekologickou problematikou

Kompetence digitální
 využívá digitální technologie, volí postupy, způsoby a prostředky, které
odpovídají konkrétní situaci a účelu
Oblast:

Předmět:

Období:

Matematika a její aplikace
Očekávané výstupy

Matematika

1. – 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Číslo a početní operace
- používá přirozená čísla
k modelování různých
reálných situací, počítá
předměty v daném oboru,
vytváří dané soubory
s daným počtem prvků
- čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla do 1000,
užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti
-užívá lineární uspořádání,
zobrazí číslo na číselné ose
- provádí zpaměti
jednoduché početní operace
s přirozenými čísly



obor přirozených
čísel

1. - 3.



zápis čísla
v desítkové soustavě

1. - 3.



číselná osa

1. - 3.




násobilka
vlastnosti početních
operací s přirozenými
čísly
písemné algoritmy
početních operací

3.



závislost a jejich
vlastnosti

2. - 3.

- řeší a tvoří úlohy, ve
kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace
Závislost, vztahy a práce
s daty
- orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek
času
- popisuje jednoduché
závislosti z praktického
života






zjišťování informací
slovní úlohy

3.

- doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel
Geometrie v rovině a
prostoru
- rozeznává, pojmenuje a
popíše základní rovinné
útvary a jednoduchá tělesa



diagramy, tabulky

1. - 3.



základní úkony
v rovině
základní rovinné

2. - 3.



2. - 3.

Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznání

Osobnostní a sociální
výchova-sebepoznání
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- nachází v realitě jejich
reprezentaci
- porovnává velikost útvarů,
měří a odhaduje velikost
úsečky





útvary
základní rovinné
útvary v prostoru
délka úsečky,
jednotky délky a
jejich převody
vzájemná poloha
dvou přímek v rovině

2. - 3.
2. - 3.

Oblast:

Předmět:

Období:

Matematika a její aplikace
Očekávané výstupy

Matematika

1. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- rozeznává a modeluje
jednoduché souměrné útvary
v rovině
Číslo a početní operace
- využívá při pamětném i
písemném počítání
komutativnost a
asociativnost sčítání a
násobení
- provádí písemné o početní
operace v oboru přirozených
čísel
- zaokrouhluje přirozená
čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky
početních operací v celém
oboru přirozených čísel
- řeší a tvoří úkoly ve kterých
aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru
přirozených čísel
Závislost, vztahy a práce
s daty
- vyhledává, sbírá a třídí data



obvod trojúhelníku

2. - 3.



obor přirozených
čísel
násobilka

4. - 5.

vlastnosti početních
operací s přirozenými
čísly
zaokrouhlování čísel
písemné algoritmy
početních operací

4. - 5.



řešení slovních úloh

4. - 5.

Multikulturní výchova ---lidské vztahy, etnický
původ



4. - 5.

Mediální výchova-vliv
médií ve společnosti

- čte a sestavuje jednoduché
tabulky a grafy
Geometrie v rovině a
prostoru
- narýsuje a znázorní
základní rovinné útvary,
užívá jednoduché konstrukce



závislost a jejich
vlastnosti
diagramy, grafy,
tabulky

4. - 5.

-sčítá a odčítá graficky
úsečky, určí délku lomené



základní rovinné
útvary
konstrukce
základních rovinných
útvarů
základní rovinné
útvary









4. - 5.

4. - 5.

4. - 5.
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čáry, obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jejich stran
- sestrojí rovnoběžky a
kolmice
- určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě, užívá základní
jednotky obsahu
- určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě, užívá základní



mnohoúhelník



4. - 5.



konstrukce
rovnoběžek a kolmic
obsah obrazce



obsah obrazce

4. - 5.

4. - 5.

Předmět:

Období:

Matematika a její aplikace

Matematika

1. - 5.

Očekávané výstupy

Učivo

Oblast:

Ročník

Průřezová témata

Žák:

jednotky obsahu



obsah obrazce

4. - 5.

- rozpoznává a znázorní ve
čtvercové síti jednoduchou
osově souměrné útvary a určí
osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru
Nestandardní a aplikační
úlohy a problémy
- řeší jednoduché praktické
slovní úlohy a problémy,
jejichž řešení je do značné
míry nezávislé na obvyklých
postupech a algoritmech
školské matematiky



osově souměrné
útvary

4. - 5.




slovní úlohy
číselné obrázkové
řady
magické čtverce
prostorová
představivost

4. - 5.




Environmentální
výchova – vztah člověka
a prostředí
Osobnostní a sociální
výchova -kooperace a
kompetice

Oblast:

Předmět:

Období:

Matematika a její aplikace
Očekávané výstupy

Matematika

6. - 9.

Učivo

Ročník

Žák:

Číslo a proměnná
- provádí početní operace v
oboru celých a racionálních
čísel; užívá ve výpočtech
druhou mocninu a
odmocninu






- zaokrouhluje a provádí
odhady s danou přesností,
účelně využívá kalkulátor
- modeluje a řeší situace s
využitím dělitelnosti v oboru
přirozených čísel





přirozená čísla,
racionální čísla
číselný výraz
znázornění čísel na
ose
druhá mocnina a
odmocnina
výpočty elemetárních
příkladů

6. - 7.

znaky dělitelnosti 2,
3, 4, 5, 6, 9, 10, 100
prvočíslo

6.

8.
6. - 7.

Průřezová témata
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- užívá různé způsoby
kvantitativního vyjádření
vztahu celek – část
(přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem,
desetinným číslem,
procentem)
- řeší modelováním a
výpočtem situce vyjádřené
poměrem; pracuje s měřítky
map a plánů
- řeší aplikační úlohy na
procenta (i pro případ, že
procentová část je větší než
celek)
- matematizuje jednoduché
reálné situace s využitím
proměnných; určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí
mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním

nejmenší společný
násobek
 největší společný
dělitel
vztah desetinného čísla,
zlomku a
 početní úpravy se
zlomky
 procenta

6. - 7.

7.




poměr
měřítko plánů a map

7.



slovní úlohy s
použitím procent

7.



8. - 9.
přepis slovních
vyjádření do
algebraických výrazů
 zápis slovních úloh s
užitím lineárních
rovnic
 jednočlen, mnohočlen
součet, rozdíl a
součin mnohočlenů
 hodnota výrazu

Environmentální výchova
vztah člověka k prostředí
Osobnostní a sociální
výchova
- rozvoj schopností
poznávání
Osobnostní a sociální
výchova
- rozvoj schopností
poznávání
Environmentální výchova
lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Osobnostní a sociální
výchova
 rozvoj schopností
poznávání

Oblast:

Předmět:

Období:

Matematika a její aplikace
Očekávané výstupy

Matematika

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:




- formuluje a řeší reálnou
situaci pomocí rovnic a jejich
soustav




- analyzuje a řeší jednoduché
problémy, modeluje
konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát
v oboru celých a racionálních
čísel
Závislosti, vztahy a práce s




úpravy vzorců
užití vzorců
úpravy lomených
výrazů
lineární rovnice
soustavy lineárních
rovnic o dvou
neznámých
triviální slovní úlohy
řešení reálně
zadaných slovních
úloh z praxe

8. - 9.

6. - 9.

Environmentální výchova
- základní podmínky
života
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
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daty
- vyhledává, vyhodnocuje a
zpracovává data




zpracování dat do
tabulek a grafů
čtení z grafů

7. - 9.

Mediální výchova
- kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Mediální výchova
- kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

- porovnává soubory dat



základy statistiky,
aritmetický průměr

8. - 9.

- určuje vztah přímé nebo
nepřímé úměrnosti



7.





přímá a nepřímá
úměrnost
trojčlenka
čtení z grafu funkcí
graf lineární funkce




funkce
slovní úlohy

8. - 9.



zavedení
matematické
symboliky

6. - 8.




shodnost trojúhelníků
podobnost
trojúhelníků

6.

- vyjádří funkční vztah
tabulkou, rovnicí, grafem
- matematizuje jednoduché
reálné situace s využitím
funkčních vztahů
Geometrie v rovině a
v prostoru
- zdůvodňuje a využívá
polohové a metrické
vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení
úloh a jednoduchých
praktických problémů;
využívá potřebnou
matematickou symboliku
- užívá k argumentaci a při
výpočtech věty o shodnosti a
podobnosti trojúhelníků

7. - 9.

9.

Mediální výchova
- kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
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Oblast:
Oblast:

Matematika a její aplikace
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Matematika

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- charakterizuje a třídí
základní rovinné útvary

- určuje velikost úhlu
měřením a výpočtem






čtverec a obdélník
trojúhelníky
lichoběžníky
kruh a kružnice



6.
rýsování úhlů, ostrý,
tupý, pravý, přímý
úhel
přenášení úhlů
sčítání, odčítání,
dělení a násobení
úhlů
6. - 8.
čtverec a obdélník
trojúhelník,
čtyřúhelník
vlastnosti
trojúhelníků dle délek
stran, velikostí úhlů
výška, těžnice a
střední příčka
trojúhelníku
8.
množiny bodů dané
vlastnosti
Thaletova věta



- odhaduje a vypočítá obsah
a obvod základních
rovinných útvarů






- využívá pojem množina
všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a
řešení polohových a
nepolohových konstrukčních
úloh
- načrtne a sestrojí rovinné
útvary











konstrukce
trojúhelníků se
znalostí velikostí
stran a vnitřních úhlů
konstrukce
čtyřúhelníků
vzájemná poloha
přímek v rovině
vzájemná poloha
přímky a kružnice
vzájemná poloha
kružnic

6. - 7.

8.

6.

7.

8.

Osobnostní a sociální
výchova
- rozvoj schopností
poznávání
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Oblast:

Matematika a její aplikace
Očekávané výstupy

Oblast:
Předmět:

Období:

Matematika

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- načrtne a sestrojí obraz
rovinného útvaru ve středové
a osové souměrnosti, určí
osově a středově souměrný
útvar
- určuje a charakterizuje
základní prostorové útvary
(tělesa), analyzuje jejich
vlastnosti

- odhaduje a vypočítá objem
a povrch těles



osová a středová
souměrnost
osa rovinných útvarů

6. - 7.

rozlišení
prostorových útvarů
vrchol, hrana, stěna,
úhlopříčka, podstava
krychle a kvádr
hranoly
válec
kužel, jehlan, koule
objem a povrch
kvádru a krychle
výpočty objemů a
povrchů hranolů
výpočty objemů a
povrchů válce,
jehlanu, kužele a
koule
sítě těles

6. - 9.

volné rovnoběžné a
pravoúhlé promítání
úlohy konstrukční a
početní geometrie

6. - 9.



řešení početních
hlavolamů a hříček

6. - 7.



volné rovnoběžné
promítání

9.












- načrtne a sestrojí sítě
základních těles
- načrtne a sestrojí obraz
jednoduchých těles v rovině
- analyzuje a řeší aplikační
geometrické úlohy s
využitím osvojeného
matematického aparátu
- užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek při řešení
úloh a problémů a nálézá
různá řešení
předpokládaných nebo
zkoumaných situací
- řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a
dovednosti z různých
tematických a vzdělávacích
oblastí





Osobnostní a sociální
výchova
- rozvoj schopností
poznávání

6.
7.
8.
9.
6.
7.
8. - 9.

6. - 9.

6. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova
 rozvoj schopností
poznávání

62

5.3 Vzdělávací oblast: Informatika
Vzdělávací obor: Informatika
Vučovací předmět: Infromatika
Charakteristika vyučovacího 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 je zaměřena na informatiku a technické směřování rozvoje žáků, proto jsou do výuky
zařazeny základy robotiky jako aplikovaná oblast, propojující informatiku a programování s
technikou, umožňují řešit praktické komplexní problémy, podporovat tvořivost a projektovou činnost
a rozvíjet tak informatické myšlení.
Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá
informatika svým specifickým dílem.

Organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu
Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší, buď v PC učebně, nebo v běžné učebně
s přenosnými notebooky, s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez počítače. V
řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a
spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem.
Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje
své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své
poznání.
Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci.
Pro výuku jsou zakoupené následující pomůcky:
● robotická hračka Bee-bot (sada 6 ks do třídy)
● robotická stavebnice LEGO WeDo (na 2 žáky 1 stavebnice)
● edukační software pro algoritmizaci Emil 3 (licence pro třídu + žákovské sešity)
● edukační software pro algoritmizaci Emil 4 (licence pro třídu + žákovské sešity)
● robotická stavebnice LEGO Mindstorms EV3 (na 2 žáky 1 stavebnice)
● programovatelná deska Micro:bit (na 2 žáky 1 deska)

Klíčové kompetence
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
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 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
 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

Učební plán

1

nutný
hodiny nutné k je
naplnění třeba
nákup
RVP
počítač pomůcek

roč.

téma

3.

Základy algoritmizace s robotickou
hračkou
Základy algoritmizace
Ovládání digitálního zařízení

5
12
16

Práce ve sdíleném prostředí
Základy robotiky se stavebnicí
Úvod do práce s daty
Úvod do kódování a šifrování dat a
informací
Řešení problémů pomocí algoritmizace

6
8
4
9
6

Základy programování – příkazy, opakující
se vzory
Úvod do informačních systémů
Základy programování – vlastní bloky,
náhoda
Úvod do modelování pomocí grafů a
schémat Základy programování – postavy a
události

7
3
8
8
7

A
A
A
A
A

Kódování a šifrování dat a informací
Práce s daty
Informační systémy
Programování – opakování a vlastní bloky

9
10
3
11

A
A
A
A

4.

5.

6.

A
A
A
A

A
A

A
A

A
A
A

A

A

A

A
A
A

A
A
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7.

8.

9.

Programování – podmínky, postavy a
události
Modelování pomocí grafů a schémat
Programování – větvení, parametry a
proměnné Počítače

9
6
13
5

Programování robotické stavebnice
(alt. Programování hardwarové desky)
Hromadné zpracování dat

20
(20)
13

Programovací projekty
Digitální technologie
Závěrečné projekty

12
15
6

A
A
A
A

A
A
A

A
A
A
A
A
A

A
A

A
A

Tematické celky 1. stupeň
3. ročník
Základy algoritmizace s robotickou hračkou
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● přečte textový nebo symbolický
zápis algoritmu a vysvětlí jeho
jednotlivé kroky
● upraví připravený postup pro
obdobný problém; ověří správnost
jím navrženého postupu, najde a
opraví v něm případnou chybu
● rozhodne, jestli různé algoritmy
vyřeší stejný problém
● rozpozná opakující se vzory

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● sestaví postup pro robota, aby
došel k cíli
● opraví chybný postup pro robota
● přečte postup pro robota a rozhodne,
do jakého cíle dorazí
● přečte postup pro robota a rozhodne
o jeho startovní pozici
● sestavuje různé postupy ke stejnému
cíli
● rozpozná opakující se vzory

Zdroje
robotická hračka Bee-bot (příp. Blue-bot + deska TacTile) s podložkou metodika
Algoritmizace s využitím robotických hraček pro děti do 8 let
(https://imysleni.cz/ucebnice/rozvoj-informatickeho-mysleni-s-vyuzitim-robotickychhrace k-v-materske-skole-a-na-1-stupni-zs)
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Učivo
Bee-bot: základní ovládání
Hledání postupu k zadanému cíli
Hledání nejkratší cesty Více
cest vede k cíli
Hledání koncového stavu
Hledání počátečního stavu
Čtení a psaní kódu
Tematické úlohy s mezipředmětovými
aplikacemi

Odkaz na učivo ve zdrojích
kap. 3.2 Ovládání, str. 33–36
str. 41–43, 50–51, 53–58 str.
48, 49, 52 str. 45 str. 59–61
str. 61–63 str. 65–67 str. 68

Výukové metody a formy
Práce ve skupině, objevování, experiment, problémová výuka, diskuse
Základy algoritmizace
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● popíše jednoduchý problém, navrhne
a popíše jednotlivé kroky jeho řešení
● upraví připravený postup pro
obdobný problém; ověří správnost
jím navrženého postupu, najde a
opraví v něm případnou chybu
● upraví připravený postup pro
obdobný problém; ověří správnost
jím navrženého postupu, najde a
opraví v něm případnou chybu
● rozhodne, jestli různé algoritmy
vyřeší stejný problém

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● přímo ovládá postavu a vede ji k cíli
krok za krokem
● vytvoří postup pro postavu ke
splnění úkolu
● hledá různé postupy vedoucí k cíli
● hledá vhodný postup při omezení
nástrojů či počtu kroků
● posoudí, jestli daný postup vede k
splnění úkolu
● rozpozná opakující se vzory, kroky,
postupy
● vyhledá a opraví chybu v postupu
● používá posloupnost příkazů

Zdroje
výukový software Emil 3 (https://www.robotemil.com, https://www.h-edu.cz/informatika)
metodika k software Emil 3
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Učivo
Přímé řízení postavy, čtení a interpretace
záznamu pohybu
Pořadí a jeho plánování, opakující se vzory,
kroky, postupy
Pravidla tvorby algoritmu, omezení příkazů,
počtu kroků,
Stav postavy, změna stavu nástrojem,
dostupné nástroje, řetězení nástrojů Program
a jeho vlastnosti, jeho vytváření, vykonání,
úprava, oprava

Odkaz na učivo ve zdrojích
svět 1 A G, svět 2 G, svět 3 A D E
svět 1 B, F, svět 2 B F, svět 3 A
svět 1 D E, svět 2 C D, svět 3 A
svět 2 A B D
svět 1 H, svět 2 F G, svět 3 F G

Výukové metody a formy
Práce ve skupině, objevování, experiment, problémová výuka, diskuse
Ovládání digitálního zařízení
Tematický celek RVP
Digitální technologie
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● poučeně ovládá počítač; pracuje v
online prostředí
● pracuje s daty různého typu
● dodržuje bezpečnostní a jiná
pravidla pro práci s digitálními
technologiemi, rozpozná jejich
nestandardní chování a požádá o
pomoc

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● pojmenuje jednotlivá digitální
zařízení, se kterými pracuje,
vysvětlí, k čemu slouží
● pro svou práci používá doporučené
●
●
●
●
●
●

aplikace, nástroje, prostředí
edituje digitální text, vytvoří obrázek
přehraje zvuk či video
uloží svoji práci do souboru, otevře
soubor
používá schránku, krok zpět, zoom
řeší úkol použitím schránky
dodržuje pravidla práce v počítačové
učebně nebo pokyny při práci s
digitálním zařízením

Zdroje
A: metodika Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-1-stupen-zs)
B: učebnice Informatika pro 1. stupeň základní školy
(https://www.albatrosmedia.cz/tituly/12848534/informatika-pro-1-stupen-zakladni-skoly/)
C: software Jednoduché ovládání počítače (http://home.pf.jcu.cz/jop/)

67
Učivo
Digitální zařízení
Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
Ovládání myši
Kreslení čar, vybarvování
Používání ovladačů
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět,
zoom)
Kreslení bitmapových obrázků
Psaní slov na klávesnici
Editace textu
Ukládání práce do souboru
Otevírání souborů
Přehrávání zvuku

Odkaz na učivo ve zdrojích
A: Počítač a síť
B: kap. 2
C: klikání myší, tahání myší
C: kreslení čáry a vybarvování
C: ovladače
B: kap. 3, 5
B: kap. 3
C: psaní na klávesnici
B: kap. 5, C: doplňování a úprava textu
B: kap. 3, 5
B: kap. 3, 5
C: přehrávání zvuku

Výukové metody a formy
Diskuse, práce ve skupinách, samostatná práce, praktické činnosti, objevování, experiment
4. ročník
Práce ve sdíleném prostředí
Tematický celek RVP
Digitální technologie
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● poučeně ovládá počítač; pracuje v
online prostředí
● pracuje s daty různého typu
● propojí digitální zařízení, uvede

možná rizika, která s takovým
propojením souvisejí
● dodržuje bezpečnostní a jiná
pravidla pro práci s digitálními
technologiemi, rozpozná jejich
nestandardní chování a požádá
o pomoc
● vybírá informace, které o sobě může
zveřejnit

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● uvede různé příklady využití
digitálních technologií v zaměstnání
rodičů
● najde a spustí aplikaci, kterou
●

●
●

●

●
●
●

potřebuje k práci
rozpozná způsob propojení
digitálních zařízení, uvede možná
rizika, která s takovým propojením
souvisejí
propojí digitální zařízení
pamatuje si a chrání své heslo,
přihlásí se ke svému účtu a odhlásí
se z něj
při práci s grafikou a textem
přistupuje k datům i na vzdálených
počítačích a spouští online aplikace
u vybrané fotografie uvede, jaké
informace z ní lze vyčíst
v textu rozpozná osobní údaje
rozpozná zvláštní chování počítače a
případně přivolá pomoc dospělého
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Zdroje
A: učebnice Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-1-stupen-zs)
B: učebnice Informatika pro 1. stupeň základní školy
(https://www.albatrosmedia.cz/tituly/128485 34/informatika-pro-1-stupen-zakladni-skoly/)
Odkaz na učivo ve zdrojích
Učivo
A: Využití digitálních technologií
Využití digitálních technologií v různých
B: kap. 8 (částečně)
oborech
Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a
zdraví uživatele
B: kap. 6
Práce se soubory
B: kap. 7
Propojení technologií, internet
Sdílení dat, cloud
Technické problémy a přístupy k jejich
řešení (hlášení dialogových oken)
Uživatelské jméno a heslo
Osobní údaje
Výukové metody a formy
Diskuse, práce ve skupinách, samostatná práce, praktické činnosti, objevování, experiment
Základy robotiky se stavebnicí
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:

● upraví připravený postup pro

obdobný problém; ověří správnost
jím navrženého postupu, najde a
opraví v něm případnou chybu
● v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program; program spustí a opraví v
něm případné chyby
● používá opakování; používá události
ke spouštění podprogramů

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● sestaví robota podle návodu
sestaví program pro robota
oživí robota, otestuje jeho chování
najde chybu v programu a opraví ji
upraví program pro příbuznou úlohu
pomocí programu ovládá světelný
výstup a motor
● pomocí programu ovládá senzor
● používá opakování, události ke
spouštění programu
●
●
●
●
●

Zdroje
robotická stavebnice LeGO WeDo 2.0
učebnice Edukační robotika s LEGO WeDo pro 1. stupeň základní školy
(https://imysleni.cz/ucebnice/edukacni-roboti ka-s-lego-wedo-2-0-pro-1-stupen-zakladni-s
koly)
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Učivo
Sestavení programu a oživení robota
Ovládání světelného výstupu
Ovládání motoru
Opakování příkazů
Ovládání klávesnicí – události
Ovládání pomocí senzoru

Odkaz na učivo ve zdrojích
Aktivita 1 – Jednoduchý robot
Aktivita 1 – Jednoduchý robot
Aktivita 2 – Ventilátor
Aktivita 3 – Kolotoč
Aktivita 4 – Nákladní výtah
Aktivita 5 – Závora

Výukové metody a formy
Práce ve skupině, objevování, experiment, diskuse
Úvod do práce s daty
Tematický celek RVP
Informační systémy
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● uvede příklady dat, která ho
obklopují a která mu mohou pomoci
lépe se rozhodnout; vyslovuje
odpovědi na základě dat
● třídí a řadí objekty podle různých
kritérií
● pro vymezený problém
zaznamenává do existující tabulky
nebo seznamu číselná i nečíselná
data; identifikuje chyby v
evidovaných datech a navrhne
opravu

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● pracuje s texty, obrázky a tabulkami
v učebních materiálech
● doplní posloupnost prvků
● umístí data správně do tabulky
● doplní prvky v tabulce
● řadí údaje v tabulce
● v posloupnosti opakujících se prvků
nahradí chybný za správný

Zdroje
Práce s daty (https://imysleni.cz/ucebnice/prace-s-daty-pro-5-az-7-tridu-zakladni-skoly)
Učivo
Data, druhy dat
Doplňování tabulky a datových řad
Kritéria kontroly dat
Řazení dat v tabulce
Vizualizace dat v grafu

Odkaz na učivo ve zdrojích
Víme, co jsou data
Evidujeme data
Kontrolujeme data
Filtrujeme, třídíme a řadíme data
Porovnáváme a prezentujeme data

Výukové metody a formy
Praktické činnosti, experiment, samostatná práce, práce ve dvojici, diskuse
Úvod do kódování a šifrování dat a informací
Tematický celek RVP
Data, informace a modelování

70

Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● zakóduje a dekóduje jednoduchý text
● sdělí informaci obrázkem
a obrázek
● předá informaci zakódovanou
pomocí textu či čísel
● zakóduje/zašifruje a
dekóduje/dešifruje text
● zakóduje a dekóduje jednoduchý
obrázek pomocí mřížky
● obrázek složí z daných
geometrických tvarů či navazujících
úseček
Zdroje
metodika Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-1-stupen-zs)
Učivo
Piktogramy, emodži
Kód
Přenos na dálku, šifra
Pixel, rastr, rozlišení
Tvary, skládání obrazce

Odkaz na učivo ve zdrojích
Kódování informace obrázkem
Kódování informace textem
Kódování informace číslem
Kódovávání a šifrování textu
Kódování rastrového obrázku
Kódování vektorového obrázku

Výukové metody a formy
Diskuse, badatelské aktivity, problémová výuka, samostatná práce ve dvojicích či
skupinách
Řešení problémů pomocí algoritmizace
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování
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Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● popíše jednoduchý problém,
navrhne a popíše jednotlivé kroky
jeho řešení
● upraví připravený postup pro
obdobný problém; ověří správnost
jím navrženého postupu, najde a
opraví v něm případnou chybu
● upraví připravený postup pro
obdobný problém; ověří správnost
jím navrženého postupu, najde a
opraví v něm případnou chybu
● rozhodne, jestli různé algoritmy
vyřeší stejný problém

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● ovládá postavu pomocí příkazů a
vede ji k cíli
● vytvoří postup pro postavu ke
splnění úkolu
● hledá vhodný postup za daných
pravidel
● posoudí, jestli daný postup vede k
splnění úkolu
● vyhledá a opraví chybu v postupu
● vytváří různé postupy ke splnění
téhož úkolu
● používá posloupnost příkazů
● používá opakování příkazů
● používá vlastní bloky
(podprogramy)

Zdroje
výukový software Emil 4 (https://www.robotemil.com, https://www.h-edu.cz/informatika
) metodika k software Emil 4
Učivo
relativní řízení postavy s otáčením příkazy
s parametrem pro nastavení
vlastností postavy
programování kreslení geometrických
útvarů
vytváření a používání procedur, jejich
úpravy a opravy
řešení problémů programováním

Odkaz na učivo ve zdrojích skupina
úloh A, B, C a dále
skupina úloh D, E, G a dále
skupina úloh B, E, F a dále
skupina úloh G, H, I a dále
skupina úloh I, J, K

Výukové metody a formy
Práce ve skupině, objevování, experiment, problémová výuka, diskuse

5. ročník
Základy programování – příkazy, opakující se vzory
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování
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Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● upraví připravený postup pro
obdobný problém; ověří správnost
jím navrženého postupu, najde a
opraví v něm případnou chybu
● v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program; program spustí a opraví v
něm případné chyby
● rozpozná opakující se vzory, používá
opakování a připravené
podprogramy

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program pro ovládání postavy
● v programu najde a opraví chyby
● rozpozná opakující se vzory, používá
opakování, stanoví, co se bude
opakovat a kolikrát
● vytvoří a použije nový blok
● upraví program pro obdobný problém

Zdroje
učebnice Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-ve-scratchi-pro-5-rocnik-zakladni-sko
ly)
Učivo
Příkazy a jejich spojování
Opakování příkazů
Pohyb a razítkování
Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
Vlastní bloky a jejich vytváření
Kombinace procedur

Odkaz na učivo ve zdrojích
Modul 1 Bádání 1,2
Modul 1 Bádání 2,3
Modul 1 Bádání 2,3
Modul 1 Bádání 3
Modul 1 Bádání 4
Modul 1 Bádání 4

Výukové metody a formy
Samostatná práce ve dvojici, praktické činnosti, diskuse, objevování, experiment,
problémová výuka
Úvod do informačních systémů
Tematický celek RVP
Informační systémy
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● v přirozených systémech rozezná
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● nalezne ve svém okolí systém a určí
jeho prvky
● určí, jak spolu prvky souvisí

Zdroje
metodika Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-1-stupen-zs)
Učivo
Systém, struktura, prvky, vztahy

Odkaz na učivo ve zdrojích
Systémy kolem nás
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Výukové metody a formy
Diskuse, badatelské aktivity, samostatná práce, heuristický rozhovor
Základy programování – vlastní bloky, náhoda
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● přečte textový nebo symbolický
zápis algoritmu a vysvětlí jeho
jednotlivé kroky
● upraví připravený postup pro
obdobný problém; ověří správnost
jím navrženého postupu, najde a
opraví v něm případnou chybu
● rozhodne, jestli různé algoritmy
vyřeší stejný problém
● v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program; program spustí a opraví v
něm případné chyby
● rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené
podprogramy

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program řídící chování postavy
● v programu najde a opraví chyby
● rozpozná opakující se vzory,
používá opakování, stanoví, co se
bude opakovat a kolikrát
● rozpozná, jestli se příkaz umístí
dovnitř opakování, před nebo za něj
● vytváří, používá a kombinuje vlastní
bloky
● přečte zápis programu a vysvětlí
jeho jednotlivé kroky
● rozhodne, jestli a jak lze zapsaný
program nebo postup zjednodušit
● cíleně využívá náhodu při volbě
vstupních hodnot příkazů

Zdroje
učebnice Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-progra
movani-ve-scratchi-pro-5-rocnikzakladni-sko ly)
Učivo
Kreslení čar
Pevný počet opakování
Ladění, hledání chyb
Vlastní bloky a jejich vytváření
Změna vlastností postavy pomocí příkazu
Náhodné hodnoty
Čtení programů
Programovací projekt

Odkaz na učivo ve zdrojích
Modul 2 Bádání 1,2
Modul 2 Bádání 2
Modul 2 Bádání 1,2,3
Modul 2 Bádání 2
Modul 2 Bádání 3
Modul 2 Bádání 3
Modul 2 Bádání 3,4
Modul 2 Bádání 4

Výukové metody a formy
Samostatná práce ve dvojici, praktické činnosti, diskuse, objevování, experiment, problémová
výuka
Úvod do modelování pomocí grafů a schémat
Tematický celek RVP
Data, informace a modelování
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Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● popíše konkrétní situaci, určí, co k
ní již ví, a znázorní ji
● rozpozná různé modely, které
reprezentují tutéž skutečnost

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● pomocí grafu znázorní vztahy mezi
objekty
● pomocí obrázku znázorní jev
● pomocí obrázkových modelů řeší
zadané problémy

Zdroje
metodika Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-1-stupen-zs)
Učivo
Graf, hledání cesty
Schémata, obrázkové modely
Model

Odkaz na učivo ve zdrojích
Grafové modely
Další grafové modely
Řešení problémů pomocí modelů

Výukové metody a formy
Diskuse, badatelské aktivity, problémová výuka, práce ve dvojicích či skupinách
Základy programování – postavy a události
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● přečte textový nebo symbolický
zápis algoritmu a vysvětlí jeho
jednotlivé kroky
● upraví připravený postup pro
obdobný problém; ověří správnost
jím navrženého postupu, najde a
opraví v něm případnou chybu
● v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program; program spustí a opraví v
něm případné chyby
● používá události ke spouštění
podprogramů

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program pro řízení pohybu a reakcí
postav
● v programu najde a opraví chyby
● používá události ke spuštění činnosti
postav
● přečte zápis programu a vysvětlí
jeho jednotlivé kroky
● upraví program pro obdobný
problém
● používá podmínku k ukončení
opakování, rozpozná, kdy je
podmínka splněna
● ovládá více postav pomocí zpráv

Zdroje
učebnice Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-ve-scratchi-pro-5-rocnik-zakladni-sk
o ly)
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Učivo
Ovládání pohybu postav
Násobné postavy a souběžné reakce
Modifikace programu
Animace střídáním obrázků
Spouštění pomocí událostí Podmínky
a jejich splnění
Vysílání zpráv mezi postavami
Čtení programů
Programovací projekt

Odkaz na učivo ve zdrojích
Modul 3 Bádání 1
Modul 3 Bádání 1
Modul 3 Bádání 1
Modul 3 Bádání 1,2
Modul 3 Bádání 2
Modul 3 Bádání 3
Modul 3 Bádání 3
Modul 3 Bádání 4
Modul 3 Bádání 4

Výukové metody a formy
Samostatná práce ve dvojici, praktické činnosti, diskuse, objevování, experiment,
problémová výuka

Tematické celky 2. stupeň
6. ročník
Kódování a šifrování dat a informací
Tematický celek RVP
Data, informace a modelování
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● navrhuje a porovnává různé
způsoby kódování dat s cílem jejich
uložení a přenosu

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● rozpozná zakódované informace
kolem sebe
● zakóduje a dekóduje znaky pomocí
znakové sady
● zašifruje a dešifruje text pomocí
několika šifer
● zakóduje v obrázku barvy více
způsoby
● zakóduje obrázek pomocí základní
geometrických tvarů
● zjednoduší zápis textu a obrázku,
pomocí kontrolního součtu ověří
úplnost zápisu
● ke kódování využívá i binární čísla

Zdroje
metodika Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-zakladni-skol

y)
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Učivo
Přenos informací, standardizované kódy
Znakové sady
Přenos dat, symetrická šifra
Identifikace barev, barevný model
Vektorová grafika
Zjednodušení zápisu, kontrolní součet
Binární kód, logické A a NEBO

Odkaz na učivo ve zdrojích
Kódy kolem nás
Kódování znaků
Šifrování
Kódování barev
Obrázky z čar
Komprese a kontrola
Binární čísla

Výukové metody a formy
Diskuse, dramatizace, heuristický rozhovor, badatelské aktivity, problémové úkoly,
samostatná práce, práce ve dvojicích/skupinách
Práce s daty
Tematický celek RVP
Informační systémy
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● získá z dat informace, interpretuje
data; odhaluje chyby v cizích
interpretacích dat
● vymezí problém a určí, jak při jeho
řešení využije evidenci dat
● navrhne a vytvoří tabulku pro

evidenci dat
● při evidenci dat sleduje dodržování
stanovených pravidel a postupů,
hodnotí fungování evidence, opraví
chyby, případně navrhne vylepšení

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● najde a opraví chyby u různých
interpretací týchž dat (tabulka
versus graf)
● odpoví na otázky na základě dat v
tabulce
● popíše pravidla uspořádání
v existující tabulce
● doplní podle pravidel do tabulky
prvky, záznamy
● navrhne tabulku pro záznam dat
● propojí data z více tabulek či grafů

Zdroje
Práce s daty (https://imysleni.cz/ucebnice/pr ace-s-daty-pro-5-az-7-tridu-zakladni-skoly)
Učivo
Data v grafu a tabulce
Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce
Kontrola hodnot v tabulce
Filtrování, řazení a třídění dat
Porovnání dat v tabulce a grafu
Řešení problémů s daty
Výukové metody a formy
Samostatná práce, diskuse

Odkaz na učivo ve zdrojích
Víme, co jsou data
Evidujeme data
Kontrolujeme data
Filtrujeme, třídíme a řadíme data
Porovnáváme a prezentujeme data
Řešíme problémy s daty
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Informační systémy
Tematický celek RVP
Informační systémy
Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● popíše pomocí modelu alespoň jeden
● vysvětlí účel informačních systémů,
informační systém, s nímž ve
které používá, a identifikuje jejich
škole aktivně pracují
jednotlivé systémové prvky a vztahy
●
pojmenuje
role uživatelů a vymezí
mezi nimi
jejich činnosti a s tím související
● v informačním systému odliší role
práva
uživatelů a s nimi související práva
● bere ohled na možné důsledky
vytvořeného řešení
Zdroje
metodika Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-zakladni-skoly)
Učivo
Školní informační systém, uživatelé,
činnosti, práva, databázové relace

Odkaz na učivo ve zdrojích
Informační systémy

Výukové metody a formy
Diskuse, problémové úlohy, badatelské aktivity, samostatná práce, práce ve
dvojicích/skupinách
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Programování – opakování a vlastní bloky
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● po přečtení jednotlivých kroků
algoritmu nebo programu vysvětlí
celý postup; určí problém, který je
daným algoritmem řešen
● upraví daný algoritmus pro jiné
problémy, ověří správnost postupu
navrženého i někým jiným, najde a
opraví v něm případnou chybu
● navrhne různé algoritmy pro řešení
problému; vybere z více možností
vhodný algoritmus pro řešený
problém a svůj výběr zdůvodní
● v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
přehledný program za konkrétním
účelem; program vyzkouší a opraví
v něm případné chyby
● používá opakování

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program, dbá na jeho čitelnost a
přehlednost
● po přečtení programu vysvětlí, co
vykoná
● ověří správnost programu, najde a
opraví v něm chyby
● používá cyklus s pevným počtem
opakování, rozezná, zda má být
příkaz uvnitř nebo vně opakování,
● vytváří vlastní bloky a používá je v
dalších programech
● diskutuje různé programy pro řešení
problému
● vybere z více možností vhodný
program pro řešený problém a svůj
výběr zdůvodní
● řeší problém jeho rozdělením na
části pomocí vlastních bloků

Zdroje
učebnice Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy
(https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-skoly)
Učivo
Vytvoření programu
Opakování
Podprogramy

Odkaz na učivo ve zdrojích
kap. 1 Sestavení scénáře kap.
2 Opakování bloků kap. 3
Vlastní bloky

Výukové metody a formy
Samostatná práce ve dvojici, diskuse, objevování, experiment, problémová výuka,
praktické činnosti
7. ročník
Programování – podmínky, postavy a události
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování
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Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● v blokově orientovaném
● po přečtení jednotlivých kroků
programovacím jazyce sestaví
algoritmu nebo programu vysvětlí
přehledný program k vyřešení
celý postup; určí problém, který je
problému
daným algoritmem řešen
● upraví daný algoritmus pro jiné
● po přečtení programu vysvětlí, co
problémy, ověří správnost postupu
vykoná
navrženého i někým jiným, najde a
● ověří správnost programu, najde a
opraví v něm případnou chybu
opraví v něm chyby
● navrhne různé algoritmy pro řešení
● používá podmínky pro ukončení
problému; vybere z více možností
opakování, rozezná, kdy je
vhodný algoritmus pro řešený
podmínka splněna
problém a svůj výběr zdůvodní
● spouští program myší, klávesnicí,
● v blokově orientovaném
interakcí postav
programovacím jazyce sestaví
● vytváří vlastní bloky a používá je v
přehledný program za konkrétním
dalších programech
účelem; program vyzkouší a opraví v
● diskutuje různé programy pro řešení
něm případné chyby
problému
● používá opakování, používá události
● vybere z více možností vhodný
k paralelnímu spouštění
program pro řešený problém a svůj
podprogramů
výběr zdůvodní
● hotový program upraví pro řešení
příbuzného problému
Zdroje
učebnice Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy
(https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-skoly)
Učivo
Opakování s podmínkou
Události, vstupy
Objekty a komunikace mezi nimi

Odkaz na učivo ve zdrojích
kap. 4 Opakování s podmínkou
kap. 5 Myš a klávesnice kap. 6
Posílání zpráv

Výukové metody a formy
Samostatná práce ve dvojici, diskuse, objevování, experiment, problémová výuka,
praktické činnosti
Modelování pomocí grafů a schémat
Tematický celek RVP
Data, informace a modelování
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Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● vysvětlí známé modely jevů, situací,
● vymezí problém a určí, jaké
činností
informace bude potřebovat k jeho
● v mapě a dalších schématech najde
řešení; situaci modeluje pomocí
odpověď na otázku
grafů, případně obdobných
● pomocí ohodnocených grafů řeší
schémat
● zhodnotí, zda jsou v modelu všechna
problémy
data potřebná k řešení problému;
● pomocí orientovaných grafů řeší
vyhledá chybu v modelu a ve
problémy
vlastním modelu chybu opraví;
● vytvoří model, ve kterém znázorní
porovná svůj navržený model s
více souběžných činností
jinými modely k řešení stejného
problému a vybere vhodnější, svou
volbu zdůvodní
Zdroje
metodika Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ
(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-zakladni-skoly)
Učivo
Standardizovaná schémata a modely
Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu,
kostra grafu
Orientované grafy, automaty
Modely, paralelní činnost

Odkaz na učivo ve zdrojích
Běžně užívané modely
Ohodnocené grafy
Orientované grafy
Paralelní činnosti

Výukové metody a formy
Diskuse, badatelská výuka, problémové úlohy, samostatná práce, práce ve
dvojicích/skupinách
Programování – větvení, parametry a proměnné
Tematický celek Algoritmizace a programování
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Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● v blokově orientovaném
● po přečtení jednotlivých kroků
programovacím jazyce sestaví
algoritmu nebo programu vysvětlí
přehledný program k vyřešení
celý postup; určí problém, který je
problému
daným algoritmem řešen
● upraví daný algoritmus pro jiné
● po přečtení programu vysvětlí, co
problémy, ověří správnost postupu
vykoná
navrženého i někým jiným, najde a
● ověří správnost programu, najde a
opraví v něm případnou chybu
opraví v něm chyby
● navrhne různé algoritmy pro řešení
● používá podmínky pro větvení
problému; vybere z více možností
programu, rozezná, kdy je podmínka
vhodný algoritmus pro řešený
splněna
problém a svůj výběr zdůvodní
● spouští program myší, klávesnicí,
● v blokově orientovaném
interakcí postav
programovacím jazyce sestaví
● používá souřadnice pro programování
přehledný program za konkrétním
postav
účelem; program vyzkouší a opraví v
● používá parametry v blocích, ve
něm případné chyby
vlastních blocích
● používá opakování, větvení programu,
● vytvoří proměnnou, změní její
proměnné, podprogramy s
hodnotu, přečte a použije její
parametry; používá události k
hodnotu
paralelnímu spouštění podprogramů
● diskutuje různé programy pro řešení
problému
● řeší problém jeho rozdělením na části
pomocí vlastních bloků
● hotový program upraví pro řešení
příbuzného problému
Zdroje
učebnice Programování ve Scratch pro 2. st upeň základní školy
(https://imysleni.cz/ucebnice/programovani- e-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-skoly)
v
Učivo
Větvení programu, rozhodování
Grafický výstup, souřadnice
Podprogramy s parametry
Proměnné

Odkaz na učivo ve zdrojích
kap. 7 Rozhodování kap. 8
Souřadnice kap. 9 Parametry
kap. 10 Proměnné

Výukové metody a formy
Samostatná práce ve dvojici, diskuse, objevování, experiment, problémová výuka,
praktické činnosti
Počítače
Tematický celek RVP
Digitální technologie
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Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:

● popíše, jak funguje počítač po

stránce hardwaru i operačního
systému
● ukládá a spravuje svá data ve
vhodném formátu s ohledem na
jejich další zpracování či přenos
● uvede příklady sítí a popíše jejich
charakteristické znaky; vybírá
nejvhodnější způsob připojení
digitálních zařízení do počítačové
sítě
● poradí si s typickými závadami a
chybovými stavy počítačů

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:

● vysvětlí rozdíl mezi programovým a

technickým vybavením
● předá někomu jinému cestu k
●
●
●
●

●
●
●
●

Zdroje

souboru
nainstaluje a odinstaluje aplikaci
uloží textové, grafické, zvukové a
multimediální soubory
vybere vhodný formát pro uložení
dat
vytvoří jednoduchý model domácí
sítě; popíše, která zařízení jsou
připojena do školní sítě
porovná různé metody zabezpečení
účtů
nastaví různá oprávnění ke svým
souborům v cloudu
pomocí modelu znázorní cestu emailové zprávy
zkontroluje, zda jsou části počítače
správně propojeny, nastavení
systému či aplikace, ukončí program
bez odezvy
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Učivo
● Pojmy: hardware a software
● Datové a programové soubory a

●
●
●
●
●
●
●

●

jejich asociace v operačním
systému
Správa souborů, struktura složek
Instalace aplikací
Domácí a školní počítačová síť
Fungování a služby internetu
Princip e-mailu
Metody zabezpečení přístupu k
datům
Role a jejich přístupová práva (vidět
obsah, číst obsah, měnit obsah,
měnit práva)
Postup při řešení problému s
digitálním zařízením (např.
nepropojení, program bez odezvy,
špatné nastavení, hlášení / dialogová
okna)

Výukové metody a formy
Diskuse, praktické činnosti, ukázky, výklad
8. ročník
Programování robotické stavebnice
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování

Odkaz na učivo ve zdrojích
(tradiční téma)
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Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● rozdělí problém na jednotlivě
řešitelné části a navrhne a popíše
kroky k jejich řešení
● upraví připravený postup pro
obdobný problém; ověří správnost
jím navrženého postupu, najde a
opraví v něm případnou chybu
● navrhne různé algoritmy pro řešení
problému; vybere z více možností
vhodný algoritmus pro řešený
problém a svůj výběr zdůvodní
● v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program; program spustí a opraví v
něm případné chyby

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● podle návodu nebo vlastní tvořivostí
sestaví robota
● upraví konstrukci robota tak, aby
plnil modifikovaný úkol
● vytvoří program pro robota a
otestuje jeho funkčnost
● přečte program pro robota a najde v
něm případné chyby
● ovládá výstupní zařízení a senzory
robota
● vyřeší problém tím, že sestaví a
naprogramuje robota

Zdroje
Robotická stavebnice LEGO Mindstorms EV3
učebnice Robotika na 2. stupni základní školy s LEGO Mindstorms
https://www.imysleni.cz/ucebnice/robotika-na-2-stupni-zakladni-skoly-s-lego-mindstorms
Učivo
Sestavení a oživení robota
Sestavení programu s opakováním, s
rozhodováním
Používání výstupních zařízení robota
(motory, displej, zvuk)
Používání senzorů (tlačítka, vzdálenost,
světlo/barva) Čtení programu
Projekt Můj robot

Odkaz na učivo ve zdrojích
Kap. 1, 2
Kap. 3, 5, 9
Kap. 4, 6,
Kap. 7, 8
Úlohy 10.1.1., 10.1.3

Výukové metody a formy
Praktické činnosti, samostatná práce, projektová výuka, experiment

Programování hardwarové desky
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování

85
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● sestaví program pro desku Micro:bit
● ověří správnost jím navrženého
postupu, najde a opraví v něm
a otestuje jej
případnou chybu
● přečte program, najde v něm chybu
● upraví připravený postup pro obdobný
a odstraní ji
● používá opakování, rozhodování,
problém; ověří správnost jím
proměnné
navrženého postupu, najde a opraví v
● ovládá výstupní zařízení desky
něm případnou chybu
● používá vstupy ke spouštění a řízení
● sestaví program; program spustí a
běhu programu
opraví v něm případné chyby
● připojí k desce další zařízení, které z
● používá opakování, větvení programu,
desky ovládá
proměnné
● vyřeší problém naprogramováním
desky Micro:bit
Zdroje
programovatelná deska Micro:bit
(nebo její simulátor na https://makecode.mic robit.org/)
učebnice Robotika: programujeme Micro:bit pomocí Pythonu
(https://www.imysleni.cz/ucebnice/robotika- cebnice-pro-stredni-skoly-micro-bit)
u
Učivo
Sestavení programu a oživení Micro:bitu
Ovládání LED displeje
Tlačítka a senzory náklonu
Připojení sluchátek, tvorba hudby
Orientace a pohyb Micro:bitu v prostoru
Propojení dvou Micro:bitů pomocí kabelu a
bezdrátově
Připojení a ovládání externích zařízení z
Micro:bitu

Odkaz na učivo ve zdrojích
Kap. 1
Kap. 1
Kap. 2
Kap. 2, 3, 4
Kap. 3
Kap. 4
Kap. 5
Kap. 6

Výukové metody a formy
Praktické činnosti, samostatná práce, experiment
Hromadné zpracování dat
Tematický celek RVP
Informační systémy
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Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
Očekávané výstupy ŠVP
● využívá při práci i s nečíselnými daty Žákyně/žák:
● při tvorbě vzorců rozlišuje
v tabulce vzorce a funkce
absolutní a relativní adresu buňky
● vyhledává, vkládá, upravuje data přes
● používá k výpočtům funkce
uživatelské rozhraní; řadí a filtruje
pracující s číselnými a textovými
záznamy v tabulce
vstupy (průměr, maximum, pořadí,
● ověřuje vlastní hypotézy na velkých
zleva, délka, počet, když) řeší
souborech dat
● problémy výpočtem s daty
● připíše do tabulky dat nový záznam
● seřadí tabulku dat podle daného
kritéria (velikost, abecedně)
● používá filtr na výběr dat z tabulky,
sestaví kritérium pro vyřešení úlohy
● ověří hypotézu pomocí výpočtu,
porovnáním nebo vizualizací
velkého množství dat
Zdroje
tabulkový procesor, nejlépe s volnou licencí
učebnice pro práci se vzorci v tabulkách a gr afy
učebnice tabulkového procesoru pro práci s daty
A: Online přípravna souborů dat http://simandl.asp2. cz/Online.aspx
Učivo
Relativní a absolutní adresy buněk
Použití vzorců u různých typů dat
Funkce s číselnými vstupy
Funkce s textovými vstupy
Vkládání záznamu do databázové tabulky
Řazení dat v tabulce
Filtrování dat v tabulce
Zpracování výstupů z velkých souborů dat
Výukové metody a formy
Samostatná práce, problémová výuka, projekt

9. ročník
Programovací projekty
Tematický celek RVP
Algoritmizace a programování

Odkaz na učivo ve zdrojích
(tradiční téma výuky)

A: Geografické údaje o státech světa
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Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● rozdělí problém na jednotlivě řešitelné
● řeší problémy sestavením algoritmu
části a navrhne a popíše kroky k
● v blokově orientovaném
jejich řešení
programovacím jazyce sestaví
● upraví daný algoritmus pro jiné
přehledný program k vyřešení
problémy, ověří správnost postupu
problému
navrženého i někým jiným, najde a
● po přečtení programu vysvětlí, co
opraví v něm případnou chybu
vykoná
● navrhne různé algoritmy pro řešení
● ověří správnost programu, najde a
problému; vybere z více možností
opraví v něm chyby
vhodný algoritmus pro řešený
● diskutuje různé programy pro řešení
problém a svůj výběr zdůvodní
problému
● v blokově orientovaném
● vybere z více možností vhodný
programovacím jazyce sestaví
program pro řešený problém a svůj
přehledný program za konkrétním
výběr zdůvodní
účelem; program vyzkouší a opraví v
● řeší problém jeho rozdělením na části
něm případné chyby
pomocí vlastních bloků
● vytváří program s ohledem na jeho
● hotový program upraví pro řešení
možné důsledky a odpovědností za
příbuzného problému
ně
● zvažuje přístupnost vytvořeného
programu různým skupinám
uživatelů a dopady na ně
Zdroje
učebnice Programování ve Scratch II – proje kty pro 2. stupeň základní školy
(https://imysleni.cz/ucebnice/programovani- e-scratchi-ii-projekty-pro-2-stupen-zakladniv skoly)
Učivo
Programovací projekt
Popsání problému
Plán realizace programovacího projektu
Testování, odladění, odstranění chyb
Pohyb v souřadnicích
Ovládání myší, posílání zpráv
Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty
prvků seznamu
Nástroje zvuku, úpravy seznamu Import
a editace kostýmů, podmínky Návrh
postupu, klonování.
Animace kostýmů postav, události

Odkaz na učivo ve zdrojích

projekt Souřadnice
projekt Kulička
projekt Nákupní seznam
projekt Klavír
projekt Světadíly
projekt Ohňostroj
projekt Interaktivní pohlednice
projekt Ostrov pokladů
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Analýza a návrh hry, střídání pozadí,
proměnné
Výrazy s proměnnou
Tvorba hry s ovládáním, více seznamů
Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a
seznamy

projekt Hodiny projekt
Bludiště
projekt Variace na hru Piano tiles

Výukové metody a formy
Samostatná práce, praktické činnosti, diskuse, projektová výuka

Digitální technologie
Tematický celek RVP
Digitální technologie
Očekávané výstupy RVP Žákyně/žák:
● popíše, jak funguje počítač po stránce
hardwaru i operačního
systému
● diskutuje fungování digitálních
technologií určujících trendy ve světě
● ukládá a spravuje svá data ve
vhodném formátu s ohledem na jejich
další zpracování či přenos
● uvede příklady sítí a popíše jejich
charakteristické znaky; vybírá
nejvhodnější způsob připojení
digitálních zařízení do počítačové sítě
● popíše fungování a diskutuje omezení
zabezpečovacích řešení; dokáže
usměrnit svoji činnost tak, aby
minimalizoval riziko ztráty či
zneužití dat
● se znalostí principů digitální stopy a
fungování sociálních sítí utváří svoji
digitální identitu
Zdroje

Očekávané výstupy ŠVP Žákyně/žák:
● pojmenuje části počítače a popíše, jak
spolu souvisí
● diskutuje o funkcích operačního
systému a popíše stejné a odlišné
prvky některých z nich
● na příkladu ukáže, jaké důsledky má
komprese dat
● popíše, jak fungují vybrané
technologie z jejího/jeho okolí, které
považuje za inovativní
● na schematickém modelu popíše
princip zasílání dat po počítačové síti
● vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují
některé služby internetu
● diskutuje o cílech a metodách
hackerů
● vytvoří myšlenkovou mapu prvků
zabezpečení počítače a dat
● diskutuje, co všechno vytváří
její/jeho digitální stopu
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Učivo
Hardware a software
● Složení současného počítače a
principy fungování jeho součástí
● Operační systémy: funkce, typy,
typické využití
● Komprese a formáty souborů
● Fungování nových technologií

Odkaz na učivo ve zdrojích
(tradiční téma – hardware a software)

kolem mě (např. smart technologie,
virtuální realita, internet věcí, umělá
inteligence)
(tradiční téma – počítačové sítě)

Sítě
● Typy, služby a význam počítačových

sítí
● Fungování sítě: klient, server, switch,

paketový přenos dat, IP adresa
● Struktura a principy Internetu,
datacentra, cloud
● Web: fungování webu, webová
stránka, webový server, prohlížeč,
odkaz/URL
● Princip cloudové aplikace (např.
e-mail, e-shop, streamování)
(tradiční téma – bezpečnost)
Bezpečnost
● Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a
metody útočníků), nebezpečné
aplikace a systémy
● Zabezpečení počítače a dat:
aktualizace, antivir, firewall,
zálohování a archivace dat
(téma – digitální identita)
Digitální identita
● Digitální stopa: sledování polohy
zařízení, záznamy o přihlašování a
pohybu po internetu, sledování
komunikace, informace o uživateli v
souboru (metadata); sdílení a
trvalost (nesmazatelnost) dat
● Fungování a algoritmy sociálních sítí,
vyhledávání a cookies
Výukové metody a formy
Diskuse, praktické činnosti, ukázky, myšlenkové mapy, výklad
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Závěrečné projekty
Výukové metody a formy
Projektová výuka, samostatná/skupinová práce
Popis
Vyučující může alokované hodiny využít na dokončování programovacích projektů, ale
může také zvolit projekt pro interdisciplinární a mimoškolní aplikaci informatiky, např.
vytváření digitálních modelů jevů, webové stránky, aplikace v chytré domácnosti a další.
Alternativou může být také příprava na soutěž v robotice, programování. Projekt má
sloužit k prokázání tvůrčího přístupu žáků k řešení problémů.

Postupný náběh vyučování Informatiky podle RVP ZV 2021
ročník 2021/22
1
2
zahájení
3
řádně
4
5
6

7
8

9

2022/23

zahájení
řádně
návaznost
na 3

2023/24

zahájení
řádně
návaznost
na 3
návaznost
na 3,4
zahájení
zahájení
zahájení
bez
bez
bez
návaznosti návaznosti návaznosti
návaznost návaznost
na 6
na 6
návaznost
na 6,7

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29

zahájení
řádně
návaznost
na 3
návaznost
na 3,4
návaznost
na 3,4,5

zahájení
řádně
návaznost
na 3
návaznost
na 3,4
návaznost
na 3,4,5

zahájení
řádně
návaznost
na 3
návaznost
na 3,4
návaznost
na 3,4,5

zahájení
řádně
návaznost
na 3
návaznost
na 3,4
návaznost
na 3,4,5

zahájení
řádně
návaznost
na 3
návaznost
na 3,4
návaznost
na 3,4,5

návaznost
na 6,7
návaznost
na 6,7

návaznost
na 3,4,5,6
návaznost
na 4,5,6,7

návaznost
na 3,4,5,6
návaznost
na
3,4,5,6,7
návaznost návaznost návaznost
na 6,7,8 na 6,7,8 na 6,7,8

návaznost
na 3,4,5,6
návaznost
na
3,4,5,6,7
návaznost
na
3,4,5,6,7,8

návaznost
na 3,4,5,6
návaznost
na
3,4,5,6,7
návaznost
na
3,4,5,6,7,8

Postupný náběh od 1. září 2021 od 3. a 6. ročníku
Červená znamená dobíhající výuku dle původního RVP ZV z roku 2017
Světlá zelená znamená výuku kompletně podle RVP ZV z roku 2021.
Informatika se učí kompletně podle nově zpracovaných osnov, které navazují po
ročnících a zahrnují všechny obsahy nové Informatiky. Návaznost na předchozí ročníky je
uvedena číslem.
Tmavě zelená znamená výuku částečně podle RVP ZV z roku 2021, ale starší žáci
neabsolvují menší část nové Informatiky v předchozích ročnících. Výuka probíhá
podle ŠVP v souladu s RVP ZV z roku 2021 s Informatikou podle nových osnov. Návaznost na
předchozí ročníky je uvedena číslem. Pro tyto ročníky není nutno vytvářet přechodné období.
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5.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka

Charakteristika vyučovacího předmětu
Prvouka je začleněna spolu s vlastivědou a přírodovědou do vzdělávací oblasti Člověk
a jeho svět, která je koncipovaná pouze pro 1. stupeň. Obsah předmětu se týká člověka,
rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie
i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků, vycházející
z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání
a rozhodování. 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 obsah je členěn do pěti tematických celků:
1. Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
Vyučovací předmět Prvouka má časovou dotaci v 1., 2. a 3 ročníku dvě hodiny.
Výuka v každém ročníku probíhá ve vyučovacích blocích. Součástí těchto předmětů
je praktické poznávání města a regionu, pravidelné návštěvy knihoven, sledování vzdělávacích
pořadů. Využíváme skupinového vyučování a projektů.V rámci výuky se pravidelně pořádá
vlastivědná návštěva ZOO. Osvojené učivo žáci procvičují a získané znalosti si také upevňují
v odborné učebně informatiky, při využívání výukových programů.

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Prvouka využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení



pozorovat, porovnat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
rozlišit přírodu živou a neživou
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Kompetence k řešení problémů




orientovat se v místě svého bydliště a okolí školy
vyhledávat informace vhodné k určování rozdílů mezi městem a vesnicí
samostatně pozorovat a porovnávat vlastnosti vody, vzduchu, přírodnin

Kompetence komunikativní




naučit se obhajovat výsledky své práce a svůj názor na řešení problémů
naučit se přijmout kritiku a poučit se z ní
naučit se tolerantnímu chování ke spolužákům, členům rodiny

Kompetence sociální a personální




naučit se účinně spolupracovat ve skupině, podílet se na příjemné atmosféře v týmu
osvojit si zásady slušného chování v rodině a společnosti, ohleduplnosti
a kamarádství
uvědomit si příslušnost k národu, národní hrdosti, ke kulturnímu dědictví národa,
k jeho zvykům a obyčejům

Kompetence občanské




uvědomovat si odlišnost národů z hlediska barvy pleti, jazyka, zvyků a obyčejů
stanovit si hrou pravidla chování ve třídě, být si vědom svých práv, ale i povinnosti
ve škole i mimo školu
dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby nebylo ohroženo zdraví

Kompetence pracovní




naučit se zásadám bezpečné práce a ochrany zdraví při práci
rozvíjet smysl pro povinnost a dodržování vymezených pravidel
přehledně se orientovat v různých povoláních a pracovních činnostech

Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy

Prvouka

1. - 3.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Místo kde žijeme
- vyznačí v jednoduchém
plánu místo svého bydliště a
školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí
- začlení svou obec (město)
do příslušného kraje a
obslužného centra ČR,
pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí, obci
(městě)
- rozliší přírodní a umělé
prvky v okolní krajině a
vyjádří různými způsoby jeji
estetické hodnoty a
rozmanitosti
Lidé kolem nás
- rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role
rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
- odvodí význam a potřebu
různých povolání a
pracovnách činností





práce s plánem města
osobní bezpečí
nebezpečná situace

2. - 3.

Osobnostní a sociální
ýchova :
- rozvoj schopnosti
poznání




název obce a její části 2. - 3.
význačné orientační
body, historická a
památná místa v obci

Osobnostní a sociální
výchova:
- rozvoj schopnosti
poznávání



2. - 3.
rozdíly mezi
městským a
vesnickým prostředím

Osobnostní a sociální
výchova :
-rozvoj schopnosti
poznání




1. - 2.
rodina, domov, vlast
pravidla rodinného
života, práva a
povinnosti jejich členů
pracovní činnosti lidí, 2.-3.
tělesná a duševní
práce
různá povolání
volný čas a jeho
využití
1. - 3.
vztahy mezi lidmi
osvojování vhodného
chování k ostatním
spolužákům

Osobnostní a sociální
výchova :
- řešení problémů mezi
lidmi, lidské soužití
Osobnostní a sociální
výchova :
-řešení problému mezi
lidmi,lidské soužití

1. - 3.
základní orientace
v čase
den, týden, měsíc, rok
minulost, přítomnost a
budoucnost

Osobnostní a sociální
výchova:
- sociální rozvoj,
mezilidské vztahy,
spolupráce a komunikace

kultura a historie naší
obce

Osobnostní a sociální
výchova: sociální rozvoj,
spolupráce a komunikace
-mezilidské vztahy





- projevuje toleranci
k přirozeným odlišnostem
spolužáků k jejich
přednostem i nedostatkům
Lidé a čas
- využívá časové údaje při
řešení různých situací
v denním životě, rozlišuje děj
v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti




- pojmenuje některé rodáky,
kulturní či historické
památky, významné události
regionu, interpretuje některé
pověsti nebo báje spjaté
městem v němž žije







2. - 3.

Osobnostní a sociální
výchova:
-řešení problému mezi
lidmi, lidské soužití
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy

Prvouka

1. - 3.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- uplatňuje elementární
poznatky o sobě, rodině a
činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a
o práci lidí, na příkladech
porovnává minulost a
současnost
Rozmanitost přírody
- pozoruje, popíše a porovná
viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních období



proměny způsobu
života v minulosti a
přítomnosti



charakteristika ročních 1. - 3.
období, pozorování
změn počasí
reakce rostlin a
živočichů na roční
období
rozlišení živé a neživé 2. - 3.
přírody
základní význam
vody, vzduchu, ohně a
půdy
podmínky života na
Zemi
2. - 3.
pozorování a
porovnávání vlastností
vody, vzduchu,
přírodnin

Environmentální výchova
- problémy životního
prostředí
- ekosystémy
- základní podm. života
- vztah člověka k prostředí
Environmentální výchova
-základní podmínky
života, ekosystémy, vztah
člověka k prostředí





lidské tělo
péče o zdraví
správná životospráva

1. - 3.

Osobnostní a sociální
výchova:
- sociální rozvoj
- osobnostní rozvoj
poznání lidí, mezilidské
vztahy




první pomoc
pravidla chování ve
školním řádu
osobní bezpečí;
krizové situace a
situace hromadného
ohrožení

1. - 3.


- roztřídí některé přírodniny
podle nápadných určujících
znaků, uvede příklady
výskytu organismů ve známé
lokalitě





- provádí jednoduché pokusy
u skupiny známých látek,
určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří
základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a
přístrojů
Člověk a jeho zdraví
- uplatňuje základní
hygienické režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky
s využitím elementárních
znalostí o lidském těle;
projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví
- dodržuje zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných
- chová se obezřetně při
setkání s neznámými jedinci,
odmítá komunikaci, která je
mu nepříjemná; v případě
potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné dítě





2. - 3.

1. - 3.

Osobnostní a sociální
výchova:
- sociální rozvoj
- spolupráce a
komunikace
- mezilidské vztahy

Environmentální výchova:
- vztah člověka k prostředí
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy

Prvouka

1. - 3.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- uplatňuje základní pravidla
silničního provozu



znalost pravidel
silničního provozu

1. - 3.

Environmentální výchova:
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

- reaguje adekvátně na
pokyny dospělých při
mimořádných událostech



správné a bezpečné
chování při
mimořádných
událostech

1. - 3.

Environmentální výchova:
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
- znalost člověka k
prostředí
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vlastivěda patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, která je koncipována pouze pro
1. stupeň základního vzdělávání. Její obsah se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, kultury,
techniky, zdraví a dalších témat.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických celků
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Předmět Vlastivěda má poskytnout žákům základní pohled do problematiky lidské
společnosti, poznávat své okolí, svou vlast. Uplatňuje historické aspekty i současnost a směřuje
k dovednostem pro praktický život. Žáci poznávají nejbližší okolí, Českou republiku, Evropu
a postupně se seznamují s nejdůležitějšími okamžiky historie své obce a vlasti. Podstatou
předmětu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní a přírodní bohatství regionu i celé země.
Žáci se učí samostatně vyhledávat a třídit informace, vyjadřovat své myšlenky a názory
a reagovat na ně. Využívají k tomu nejenom učebnic, ale i encyklopedií, kronik, atlasů.
Vyhledávají informace prostřednictvím internetu. Své vědomosti prohlubují a upevňují pomocí
počítačových výukových programů a vzdělávacích pořadů. Využívají týmové práce při
vypracovávání svých projektů.
Své nejbližší okolí poznávají prostřednictvím výletů do okolí, exkurzí (pěší túra
na Kostelík, město Nová Včelnice, textilní závod Tebo, historické památky Jindřichova Hradce).
Součástí poznávání jsou i školní výlety do Tábora, Chýnovských jeskyní, Telče či výstup
na Javořici.
Vyučovacímu předmětu Vlastivěda jsou věnovány ve 4. – 5. ročníku 2 hodiny týdně.

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Vlastivěda využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí zejména strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení




vyhledávat, třídit, propojovat a systematizovat informace
porovnávat život dříve a dnes
vést k potřebě dalšího rozšiřování svých poznatků prostřednictvím knih, encyklopedií
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Kompetence k řešení problémů




orientovat se v místě bydliště, v nejbližším okolí
rozpoznávat a chápat problémy v historickém kontextu
nacházet vhodné zdroje svých informací vedoucích k řešení problému (kroniky,
encyklopedie, internet, učebnice, turistické mapy, průvodce)
ověřovat a porovnávat získané informace



Kompetence komunikativní



rozvíjet výstižné a logické formulace svých myšlenek a názorů na lidskou společnost,
historické jevy, zeměpisné úkazy
využívat širokých možností internetu

Kompetence sociální a personální



pracovat ve dvojicích a menších pracovních skupinách při vyhledávání a
zpracovávání informací z použitých zdrojů
stanovit si pravidla pro činnost skupiny a dodržovat je

Kompetence občanské



respektovat na základě historických skutečností přesvědčení druhých lidí
chápat základní vztahy životního prostředí a člověka, člověka a společnosti

Kompetence pracovní
 hledat vlastní postupy práce, vlastní informační zdroje
Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Oblast:

Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Vlastivěda

4. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Místo, kde žijeme
- určí vysvětlí polohu svého
bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu



domov, škola, obec
město, místní krajina,
region

4.

Enviromentální výchova
– lidské aktivity a
problémy životního
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regiony ČR
výroba, služby,
obchod
surovinové zdroje

5.

prostředí

4. - 5.

Enviromentální výchova
– vztah člověka k
prostředí

4. - 5.

Enviromentální výchova
– vztah člověka k
prostředí





světové strany
určování světových
stran v přírodě
orientace na mapě
práce s buzolou a
mapou
orientační body
mapy obecně
zeměpisné a
tematické
vysvětlivky mapy
orientace na mapě
zeměpisné pojmy

- vyhledá typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem
posoudí jejich význam
z hlediska přírodního,
historického, politického,
správního a vlastnického









poloha ČR
povrch
vodstvo
počasí a podnebí
životní prostředí
Evropa – státy, města
EU

4. - 5.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
– objevujeme Evropu a
svět

- zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních cest a
porovná způsob životy a
přírodu v naší vlasti i
v jiných zemích



poznávací a turistické
výlety po vlasti
evropské státy
cestování
předávání osobních
zkušeností

4. - 5.

Multikulturní výchova –
kulturní diference
Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
- Evropa a svět nás
zajímá


- určí světové strany
v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí
se podle zásad bezpečného
pohybu a pobytu v přírodě

- rozlišuje mezi náčrty, plány
a základními typy map;
vyhledává jednoduché údaje
o přírodních podmínkách a
sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a
polokoulí












Oblast:

Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Vlastivěda

4. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- rozlišuje hlavní orgány
státní moci a některé jejich
zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam






státní správa a
samospráva
zákony a demokracie
státní symboly
významné osobnosti

4. - 5.

Výchova demokratického
občana – formy
participace občanů
v politickém životě
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naší politiky
Lidé kolem nás
- vyjádří na základě vlastních
zkušeností základní vztahy
mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla soužití ve
škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci
(městě)



- rozlišuje základní rozdíly
mezi jednotlivci, obhájí při
konkrétních činnostech své
názory, popřípadě připustí
svůj omyl, dohodne se na
společném postupu a řešení
se spolužáky
- rozpozná ve svém okolí
jednání a chování, která se už
tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská
práva a demokratické
principy
- orientuje se v základních
formách vlastnictví; používá
peníze v běžných situacích

mezilidské vztahy,
pravidla slušného
chování
pomoc nemocným a
handicapovaným

4. - 5.

Osobnostní a sociální
výchova-sociální rozvoj
– poznávání lidí,
mezilidské vztahy



pravidla dialogu,
komunikace

4. - 5.

Osobnostní a sociální
výchova – morální rozvoj
– hodnoty, postoje,
praktická etika
-sociální rozvoj
- komunikace



lidská práva a práva
dítěte
práva a povinnosti
žáka školy
protiprávní jednání

4. - 5.

Výchova demokratického
občana – občanská
společnost a škola






4. - 5.




Oblast:

Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy
Žák:
Lidé a čas
- pracuje s časovými údaji a
využívá zjištěných údajů
k pochopení vztahů mezi ději

základní formy
vlastnictví
hmotný a nehmotný
majetek
peníze a jejich
používání

Předmět:

Období:

Vlastivěda

4. - 5.

Učivo




orientace v čase –
kalendář, letopočet
časová přímka

Ročník

4. - 5.

Průřezová témata
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a mezi jevy

- využívá archivů, knihoven,
sbírek muzeí, galerií jako
informačních zdrojů pro
pochopení minulosti;
zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých
kulturních památek





4.



minulost kraje
pověsti, báje
významné budovy a
památky regionu
péče o památky

- rozeznává současné a
minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti
a současnosti naší vlasti a
využitím regionálních
specifik






Přemyslovci
Lucemburkové
Jagellonci
Habsburkové

4. - 5.

- srovnává a hodnotí na
vybraných ukázkách způsob
života a práce předků na
našem území v minulosti a
současnosti s využitím
regionálních specifik





vznik ČSR
vznik ČR
území českého státu
v proměnách času

4. - 5.

- objasní historické důvody
pro zařazení státních svátků a
významných dnů





historický přehled
významné dny
státní svátky

4. - 5.

Výchova demokratického
občana – principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu
Přírodověda je začleněna do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, který spolu s vlastivědou plynule navazuje na prvouku, která se vyučuje v 1. až 3. ročníku 1. stupně. Celá oblast
je koncipovaná pouze pro 1. stupeň. Obsah předmětu se týká člověka, rodiny, společnosti,
přírody, zdraví a dalších témat a směřuje k dovednostem pro praktický život.
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických celků:
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Vyučovacího předmět Přírodověda navazuje na dovednosti žáků získané v 1. –3.
ročníku v předmětu Prvouka v tematických celcích:
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční
soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé
a neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní krajiny, látek, hornin
a nerostů, rostlin a živočichů 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 a zlepšení životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické u fyziologické funkce a potřeby.
Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné
a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů. Získávají základní
poučení o zdraví, jako nejcennější hodnotě v životě, o nemocech, o zdravotní prevenci, i první
pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí,
které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel.
Vyučovací předmět Přírodověda má časovou dotaci ve 4.-5. ročníku dvě hodiny týdně.
Výuka v každém ročníku probíhá ve vyučovacích blocích. Potřebné vědomosti a dovednosti
získávají žáci tím, že pozorují provádějí pokusy, sledují konkrétní situaci, hrají určené role a řeší
modelové situace. Využíváme skupinové vyučování a projekty. V rámci výuky se pravidelně
pořádají přírodovědné vycházky, výlety – Chýnovské jeskyně, hora Javořice a v pátém ročníku
návštěva Planetária v Českých Budějovicích. Osvojené učivo žáci procvičují a získané znalosti
si upevňují v odborné učebně informatiky při využívání výukových programů.
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Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Prvouka využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení




pozorovat, porovnat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních období
rozlišit přírodu živou a neživou
samostatně pozorovat a získané výsledky porovnávat, posuzovat a vyvozovat z nich
závěry pro využití v budoucnosti

Kompetence k řešení problémů




orientovat se v situacích ve škole, v rodině a na veřejnosti
vyhledávat informace o lidském těle
samostatně pozorovat a porovnávat vlastnosti vody, vzduchu, přírodnin

Kompetence komunikativní




naučit se obhajovat výsledky své práce a svůj názor na řešení problémů
naučit se přijmout kritiku a poučit se z ní
naučit se tolerantnímu chování ke spolužákům, členům rodiny

Kompetence sociální a personální




naučit se účinně spolupracovat ve skupině, podílet se na příjemné atmosféře v týmu
osvojit si zásady slušného chování v rodině a společnosti, ohleduplnosti
a kamarádství
uvědomit si příslušnost k národu, národní hrdosti, ke kulturnímu dědictví národa,
k jeho zvykům a obyčejům

Kompetence občanské




uvědomovat si odlišnost národů z hlediska barvy pleti, jazyka, zvyků a obyčejů
stanovit si hrou pravidla chování ve třídě, být si vědom svých práv, ale i povinností
ve škole i mimo školu
dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby nebylo ohroženo zdraví žáků
i ostatních
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Kompetence pracovní




naučit se zásadám bezpečné práce a ochrany zdraví při práci
rozvíjet smysl pro povinnost a dodržování vymezených pravidel
přehledně se orientovat v různých povoláních a pracovních činnostech

Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Oblast:

Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Přírodověda

4. – 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Rozmanitost přírody
-objevuje a zjišťuje
propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činnosti
člověka
- vysvětlí na základě
elementárních poznatků o
Zemi jako součásti vesmíru
souvislost s rozdělením času
a střídání ročních období
- zkoumá základní
společenstva ve vybraných
lokalitách regionu, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy
mezi organismy a nachází
shody a rozdíly
v přizpůsobení organismů
prostředí
-porovnává na základě
pozorování základní projevy
života na konkrétních
organismech, prakticky třídí
organismy do známých
skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
- zhodnotí některé konkrétní
činnosti člověka v přírodě a
rozlišuje aktivity, které



4. - 5.




látky a jejich
vlastnosti
voda a vzduch
nerosty, houby, půda

Environmentální
výchova – ekosystémy,
problémy životního
prostředí



vesmír a Země

4. - 5.

Environmentální
výchova – základní
podmínky života




životní podmínky
rovnováha v přírodě

4. - 5.

Environmentální
výchova-ekosystémy




životní podmínky
rostliny, houby,
živočichové

4. - 5.

Environmentální
výchova-základní
podmínky života
Osobnostní výchovarozvoj schopnosti
pznávání



ohleduplné chování
k přírodě
ochrana přírody

4. - 5.

Environmentální
výchova-vztah člověka a
prostředí
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mohou prostředí i zdraví
člověka podporovat nebo
poškozovat
- založí jednoduchý pokus,
naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu

4 - 5.

Oblast:

Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy

Osobnostní výchova –
sebepoznání, komunikace

Předmět:

Období:

Přírodověda

4. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- využívá poznatků o lidském
těle, vysvětlení základních
funkcí jednotlivých
orgánových soustav a
podpoře vlastního zdravého
způsobu života
- rozlišuje jednotlivé etapy
lidského života a orientuje se
ve vývoji před a po jeho
narození
- účelně plánuje svůj čas pro
učení, práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních
potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných lidí
- uplatňuje účelné způsoby
chování v situacích
ohrožující zdraví a
modelových situacích
simulující mimořádné
události




lidské tělo
ústrojí člověka

4. - 5.

Osobnostní výchova –
sebepoznání,
psychohygiena



vývoj člověka

4. - 5.

Osobnostní výchovasebepoznání




denní režim
mezilidské vztahy

4. - 5.

Osobnostní výchova –
psychohygiena
Multikulturní výchova –
mezilidské vztahy



situace hromadného
ohrožení
osobní bezpečí

4. - 5.

- předvede v modelových
situacích osvojené
jednoduché způsoby
odmítání návykových látek
- ošetří drobná poranění a
zajistí lékařskou službu
- uplatňuje ohleduplné
chování k druhému pohlaví a
orientuje se v bezpečných
způsobech sexuálního
chování mezi chlapci a
děvčaty v daném čase



4. - 5.



návykové látky a
zdraví
osobní bezpečí



první pomoc

4. - 5.





partnerství
rodičovství
základy sexuální
výchovy

5.



Osobnostní výchova seberegulace

Sociální výchova –
mezilidské vztahy
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5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor: Dějepis
Vyučovací předmět: Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu
Dějepis patří do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která žáka vybavuje znalostmi
a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinný, sociální a kulturně historický vývoj lidské
společnosti. Žáci získají základní poznatky o konání člověka v minulosti a důsledky jeho činů
pro naši přítomnost a budoucnost. Velký 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. Důraz je kladen i na zařazování dějin regionů a dějin
místních.
Ve vyučovacím předmětu Dějepis výuka směřuje k:


rozvíjení zájmů o současnost a minulost našeho národa i jiných kulturních
společenství, zejména evropských
 rozvíjení zájmu o minulost a současnost našeho města
 hledání souvislostí mezi minulostí a současností rozlišování mýtů a skutečnosti
 úctě k vlastnímu národu; respektu ke kulturním či jiným odlišnostem
(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
 sledování aktuálního dění v ČR, EU a ve světě
Dějepis se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 6. do 9. ročníku vždy po dvou
hodinách týdně. Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni porozumět vývoji lidské
společnosti od jejího vzniku do současnosti. Důležité je naučit žáky pracovat s textem (učebnice,
odborná literatura, časopisy, internet), umět pracovat s dějepisným atlasem, mapou, časovou
přímkou i audiovizuálními dokumenty. Vhodnou formou sdělit informace ostatním jsou referáty.
V každém ročníku jsou zařazeny krátkodobé projekty nebo jeden dlouhodobý projekt.
Nedílnou součástí výuky dějepisu jsou exkurze. V našem regionu připadají v úvahu Muzeum
Jindřichohradecka, Národní muzeum fotografie, Státní hrad a zámek v J. Hradci, Státní oblastní
archiv.
Očekávané výstupy ve vztahu k našemu regionu: Člověk v dějinách – základní
informace o důležitosti dějepisných poznatků, zdroje informací o minulosti, městská kronika
Nové Včelnice, městská knihovna a vzpomínky místního obyvatelstva. Počátky lidské
společnosti – příklady archeologických kultur. Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
– nejvýznamnější typy památek, památky pod ochranou UNESCO. Křesťanství a středověká
Evropa – christianizace, mýty a skutečnost, křesťanství a jiná náboženství (židovství). Objevy
a dobývání. Počátky nové doby – odkaz Jana Husa, husitství, cestovatelé a dobrodruzi.
Modernizace společnosti – počátky industrializace, modernizace, národní probuzení. Moderní
doba – účast v 1. a 2. sv. válce, antisemitismus, holocaust, vztah k místním židům, poválečný
vývoj. Rozdělený a integrující se svět – socialistická společnost, revoluce 1989, současnost.
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Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Dějepis využíváme pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí
strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení



pochopit důležitost znalosti minulosti pro další studium i praktický život
uvádět věci do souvislostí, osvojené poznatky prakticky použít získané výsledky
porovnat, kriticky posoudit a vyvodit z nich závěry pro využití v budoucnosti

Kompetence k řešení problémů



rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, využít
vlastního úsudku a zkušeností z předchozích historických etap
využít získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení

Kompetence komunikativní



formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory logicky
reagovat a naslouchat na podněty druhých, zapojovat se do diskuze, obhajovat svůj
názor, argumentovat

Kompetence sociální a personální





učit se základům spolupráce a týmové práci
rozvíjet svou představivost a fantazii
respektovat a tolerovat druhé
být zodpovědný za samostatné úkoly a jejich plnění

Kompetence občanské





rozvíjet vnímání našich tradic a kulturních hodnot na pozadí Evropy a celého světa
rozvíjet smysl pro kulturní tvořivost, respektovat, chránit a oceňovat naše tradice
a kulturní i historické dědictví, projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl
pro kulturu a tvořivost
poznávat pocity za dobře vykonanou práci
utvářet si pocit zodpovědnosti, schopnosti pomáhat druhým

Kompetence pracovní
 využívat znalosti k získávání informací z různých oblastí, v zájmu vlastního rozvoje
i své přípravy na budoucnost

107
Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Oblast:

Člověk a společnost
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Dějepis

6. - 9.

Učivo

Ročník

Žák:

Člověk v dějinách
- uvede konkrétní příklady
důležitosti a potřebnosti
dějepisných poznatků



- uvede příklady zdrojů
informací o minulosti;
pojmenuje instituce, kde jsou
tyto zdroje shromažďovány



- orientuje se na časové ose a
v historické mapě, řadí
hlavní historické epochy
v chronologickém sledu
Počátky lidské společnosti
- charakterizuje život
pravěkých sběračů a lovců,
jejich materiální a duchovní
kulturu



- objasní význam
zemědělství, dobytkářství a
zpracování kovů pro lidskou
společnost
- uvede příklady
archeologických kultur na
našem území
Nejstarší civilizace. Kořeny
evropské kultury.
- rozpozná souvislost mezi
přírodními podmínkami a
vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
- uvede nejvýznamnější typy
památek, které se staly





historie, archeologie, 6.
pomocné vědy
historické, kroniky,
pověsti, mýty,
legendy, znalost okolí
– muzea, knihovny
historie, archeologie, 6.
pomocné vědy
historické, kroniky,
pověsti, mýty,
legendy, znalost okolí
– muzea, knihovny
práce s časovou osou 6.
(přímkou),
přiřazování dějů k
ose
vývoj člověka –
lovec, zemědělec,
řemeslník a vývoj
jeho náboženských
představ
faktory, které
ovlivňují vývoj
společnosti (poloha,
podnebí …)
doba kamenná,
bronzová a železná

6.



starověké civilizace –
Mezopotámie, Egypt,
Čína, Indie

6.



starověká kultura a
její vývoj, olympiáda

6.



6.

6.

Průřezová témata
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součástí světového
kulturního dědictví

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a společnost

Dějepis

6. - 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- demonstruje na konkrétních
příkladech přínos antické
kultury a uvede osobnosti
antiky důležité pro
evropskou civilizaci, zrod
křesťanství a souvislost
s judaismem
- porovnává formy vlády a
postavení společenských
skupin v jednotlivých státech
a vysvětlí podstatu antické
demokracie
Křesťanství a středověká
Evropa
- popíše podstatnou změnu
evropské situace, která
nastala v důsledku příchodu
nových etnik, christianizace
a vzniku států



antické Řecko a Řím
– Athény, Sparta,
Alexandr Veliký,
království X
republika X císařství,
náboženství

6.



antické Řecko a Řím
– Athény, Sparta,
Alexandr Veliký,
království X
republika X císařství,
náboženství

6.



stěhování národů,
vznik a vývoj raně
středověkých státních
útvarů, základy
křesťanství, jeho
šíření, další
významná
náboženství
středověku
stěhování národů,
vznik a vývoj raně
středověkých státních
útvarů, základy
křesťanství, jeho
šíření, další
významná
náboženství
středověku
první státní útvary na
našem území v 9. a
10. století

6. - 7.

- porovná základní rysy
západoevropské, byzantsko –
slovanské a islámské kulturní
oblasti



- objasní situaci
Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj českého státu a
postavení těchto státních
útvarů v evropských



6. - 7.

7.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
– Jsme Evropané

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
– Jsme Evropané
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souvislostech
- vymezí úlohu křesťanství a
víry v životě středověkého
člověka, konflikty mezi
světskou a církevní mocí,
vztah křesťanství ke kacířství



Oblast:

Člověk a společnost
Očekávané výstupy

stěhování národů,
vznik a vývoj raně
středověkých státních
útvarů, základy
křesťanství, jeho

6. - 7.

Předmět:

Období:

Dějepis

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

a jiným věroukám
- ilustruje postavení
jednotlivých vrstev
středověké společnosti,
uvede příklady románské a
gotické kultury
Objevy a dobývání.
Počátky nové doby
- vysvětlí znovuobjevení
antického ideálu člověka,
nové myšlenky žádající
reformu církve včetně reakce
církve na tyto požadavky

šíření, další
významná nábožen.
středověku
 feudalismus, vývoj
středověké
společnosti – kulturní
slohy

7.



7.

- vymezí význam husitské
tradice pro český politický a
kulturní život



- popíše a demonstruje
průběh zámořských objevů,
jejich příčiny a důsledky



renesance,
humanismus, stav a
vývoj středověké
společnosti, husitství,
reformace X
protireformace,
zámořské objevy,
počátky dobývání
světa a důsledky
objevů
renesance,
humanismus, stav a
vývoj středověké
společnosti, husitství,
reformace X
protireformace,
zámořské objevy,
počátky dobývání
světa a důsledky
objevů
renesance,
humanismus, stav a
vývoj středověké
společnosti, husitství,
reformace X
protireformace,
zámořské objevy,
počátky dobývání
světa a důsledky

7.

7.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
– Jsme Evropané
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- objasní postavení českého
státu v podmínkách Evropy
rozdělené do řady
mocenských a náboženských
center a jeho postavení uvnitř



Oblast:

Člověk a společnost
Očekávané výstupy

objevů
Přemyslovci,
Lucemburkové,
Jagellonci a
Habsburkové na
českém trůně

7.

Předmět:

Období:

Dějepis

6.-9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

habsburské monarchie
- objasní příčiny a důsledky
vzniku třicetileté války a
posoudí její důsledky
- na příkladech evropských
dějin konkretizuje
absolutismus, konstituční
monarchie, parlamentarismus
- rozpozná základní znaky
jednotlivých kulturních stylů
a uvede jejich představitele a
příklady významných
kulturních památek
Modernizace společnosti
- vysvětlí podstatné
ekonomické, sociální,
politické a kulturní změny ve
vybraných zemích a u nás,
které charakterizují
modernizaci společnosti
- objasní souvislost mezi
událostmi francouzské
revoluce a napoleonských
válek na jedné straně a
rozbití starých společenských
struktur v Evropě na straně
druhé
- porovná jednotlivé fáze
utváření novodobého
českého národa v souvislosti
s národními hnutími
vybraných evropských
národů
- charakterizuje emancipační
úsilí významných sociálních
skupin, uvede požadavky
formulované ve vybraných
evropských revolucích



třicetiletá válka

7.



historie a státní
zřízení ve Francii,
Anglii, Rusku a
habsburské říši

7.



barokní kultura,
osvícenství

7.



industrializace a její
důsledky pro
společnost, sociální
problémy 18. a 19.
století

8.



Velká francouzská
revoluce, změna
společenské struktury
společnosti,
průmyslový rozvoj

8.



Národní obrození,
revoluční rok 1848
v Evropě a u nás,
národní probuzení

8.



vznik USA, vývoj ve
Francii, sjednocení
Itálie a Německa

8.

Výchova demokratického
občana – principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
-Jsme Evropané
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- na vybraných příkladech
demonstruje základní
politické proudy



Oblast:

Člověk a společnost
Očekávané výstupy

vznik Rakousko –
Uherska, vznik hnutí,
spolků a nových
politických stran;
konzervatismus,
liberalismus,

8.

Výchova demokratického
občana -občan, občanská
společnost a stát

Předmět:

Období:

Dějepis

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:


- vysvětlí rozdílné tempo
modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy a
světa včetně důsledků, ke
kterým tato nerovnoměrnost
vedla, charakterizuje
soupeření mezi velmocemi a
vymezí význam kolonií
Moderní doba
- na příkladech demonstruje
zneužití techniky ve
světových válkách a jeho
důsledky
- rozpozná klady a
nedostatky demokratických
systémů



- charakterizuje jednotlivé
totalitní systémy, příčiny
jejich nastolení v širších
ekonomických a politických
souvislostech a důsledky
jejich existence pro svět,
rozpozná destruktivní sílu
totalitarismu a vypjatého
nacionalismu
- na příkladech vyloží
antisemitismus, rasismus a
jejich nepřijatelnost
z hlediska lidských práv









demokratismus a
socialismus,
občanská práva
kolonialismus,
monopoly, konflikty
mezi velmocemi,
průmyslová revoluce

příčiny a vznik 1. a 2.
sv. války, politické,
sociální a kulturní
důsledky válek
demokracie, totalitní
režimy, tržní
ekonomika
v kapitalismu,
hospodářské krize a
jejich příčiny,
antisemitismus,
rasismus, holocaust,
boj za lidská práva
demokracie, totalitní
režimy, tržní
ekonomika
v kapitalismu,
hospodářské krize a
jejich příčiny,
antisemitismus,
rasismus, holocaust,
boj za lidská práva
demokracie, totalitní
režimy, tržní
ekonomika
v kapitalismu,

8.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
– Jsme Evropané

8. - 9.

8. - 9.

Výchova demokratického
občana – principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování

8. - 9.

Výchova demokratického
občana – principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování

8. - 9.

Multikulturní výchova –
princip sociálního smíru
a solidarity, etnický
původ

112
hospodářské krize a
jejich příčiny,
antisemitismus,
rasismus, holocaust,
boj za lidská práva
Předmět:
Dějepis
Učivo

Oblast:

Člověk a společnost
Očekávané výstupy

Období:

6. - 9.
Ročník

Průřezová témata

Žák:

- zhodnotí postavení ČSR
v evropských souvislostech a
její vnitřní sociální, politické,
hospodářské a kulturní
prostředí
Rozdělený a integrující se
svět
- vysvětlí příčiny a důsledky
vzniku bipolárního světa,
uvede příklady střetávání
obou bloků



vznik ČSR a jeho
vývoj do roku 1948



ukončení 2. sv. války, 9.
rozdělení světa,
bipolarita, studená
válka

- vysvětlí a na příkladech
doloží mocenské a politické
důvody euroatlantické,
hospodářské a vojenské
spolupráce
- posoudí postavení
rozvojových zemí



ukončení 2. sv. války, 9.
rozdělení světa,
bipolarita, studená
válka



- prokáže základní orientaci
v problémech současného
světa



60. a 70. léta – boj za
nezávislost
jednotlivých států ve
světě, rozpad
koloniálního systému
revoluce 1989, vznik
ČR a jeho postavení
ve světě, faktory pro
zdravý vývoj světa

9.

9.

9.

Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj
– mezilidské vztahy
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor: Výchova k občanství
Vyučovací předmět: Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Občanská výchova 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, činností
důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců
do 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.
Kromě obecně platných vzdělávacích cílů občanská výchova konkrétně umožňuje žákům:







orientovat se ve významných okolnostech života společnosti
utvářet vztah ke společnosti
formovat vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života
vést k sebepoznávání
postupně formovat a rozvíjet občanský profil

Na naší škole se občanská výchova vyučuje jako samostatný předmět v 7., 8 a 9. ročníku vždy
po jedné hodině týdně. Výuka probíhá různými formami – vyučovací hodina, skupinové
vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, PC,
video, DVD, besedy, dotazníky, interwiev. Všechny ročníky se zapojí do dlouhodobého
projektu Malá policejní akademie. Žáci jsou také zařazeni do projektu proti sociálně
patologickým jevům, který organizuje sdružení META z Jindřichova Hradce. Deváté třídy
pravidelně navštěvují Úřad práce v Jindřichově Hradci, kde se seznamují s pracovními
a studijními možnostmi po základní škole. Součástí výuky jsou i besedy se zajímavými lidmi
a návštěva Městského úřadu v Nové Včelnici a knihovny.

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Občanská výchova využívám pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení




vybírat a využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
propojovat získané poznatky do širších celků
nalézat souvislosti
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získané poznatky hodnotit, třídit a vyvozovat z nich závěry
volbu různých postupů řešení

Kompetence k řešení problémů





naučit se vhodnému chování v různých situacích ve škole i v místě bydliště
naučit se kritickému přístupu k mediálním informacím, k reklamě
kriticky myslet a hájit svá rozhodnutí
klást otevřené otázky

Kompetence komunikativní





formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory
naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat
komunikovat na odpovídající úrovni
zajímat se o názory a zkušenosti žáků

Kompetence sociální a personální





spolupracovat v týmu
vzájemně si naslouchat a pomáhat,
upevňovat dobré mezilidské vztahy
naučit se sebehodnocení

Kompetence občanské







seznámení s legislativou a obecnými morálními zákony,
respektovat názory ostatních,
pěstovat zdravou sebedůvěru, překonávat osobní nedostatky
zodpovědně rozhodovat podle dané situace
prezentovat svoje myšlenky a názory
pochopit význam solidarity, umět pomoci lidem v nouzi

Kompetence pracovní






vést žáky k efektivitě při organizování vlastní práce
dodávat sebedůvěru
vést ke správnému způsobu používání techniky a vybavení
chápat cíl a riziko podnikání
rozvíjet své myšlení a nacvičovat nová řešení
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Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Oblast:

Člověk a společnost
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Občanská výchova

7. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Člověk ve společnosti
- objasní účel důležitých
symbolů našeho státu a
způsoby jejich používání



-rozlišuje projevy
vlastenectví od projevů
nacionalismu

- zdůvodní nepřijatelnost
vandalského chování a
aktivně k němu přistupuje






-zhodnotí nabídku kulturních
institucí a cíleně z nich
vybírá akce, které ho
zajímají
- kriticky přistupuje
k mediálním informacím,
vyjádří svůj postoj
k působení propagandy a
reklamy na veřejné mínění a
chování lidí
- zhodnotí a na příkladech
doloží význam vzájemné
solidarity mezi lidmi, vyjádří
své možnosti,jak může
v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a situacích
ohrožení



- uplatňuje vhodné způsoby
chování a komunikace, řeší
případné neshody nebo
konflikty s druhými lidmi
nenásilným způsobe














Multikulturní výchovalidské vztahy

naše vlastvlastenectví, místní
tradice, významná
památná místa, státní
symboly a jejich
používání, státní
svátky,památná místa
na našem
území,vlastenectví x
nacionalismus
kulturní život
rozmanitost
kulturních projevů
kulturní hodnoty
tradice a jejich
respektování
naše obec, region,
kraj

7. - 9.

práce s informacemi
prostředky masové
komunikace
média

7. - 9.

Mediální výchovainterpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, fungování a vliv

lidská setkání
přirozené a sociální
rozdíly mezi lidmi
pomoc lidem v nouzi
potřební lidé ve
společnosti
mezilidská
komunikace
naše škola
práva a povinnosti
žáků
společenská pravidla
a normy

7. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova-morální rozvojřešení problémů a
rozhodovací dovednosti

7. - 9.

7. - 9.

7. - 9.
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Oblast:

Člověk a společnost
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Občanská výchova

7. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Člověk ve společnosti
-objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje
kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy,způsoby
chování a myšlení
lidí,zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
-rozpozná netolerantní,
rasistické, xenofóbní projevy
v chování lidí a zaujímá
aktivní postoj proti všem
projevům nesnášenlivosti
-posoudí a na příkladech
doloží přínos spolupráce lidí
při řešení konkrétních úkolů
a dosahování cílů v rodině,
ve škole, v obci



7. - 9.

zásady lidského
soužití
dělba práce a činností
výhody spolupráce
lidí
funkce rodiny

7. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova-sociální rozvojsebepoznání a sebepojetí

podobnost a odlišnost
lidí
rozdílnost myšlení a
jednání

7. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova-osobnostní
rozvoj-sebepoznání a
sebepojetí



osobní rozvoj

7. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova-osobnostní
rozvoj-sebepoznání a
sebepojetí




sebepoznávání
real. posuzování
skutečnosti
systém osobních
hodnot
vrozené předpoklady
člověka
hodnocení a
sebehodnocení
posuzování druhých
lidí

7. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova-osobnostní
rozvoj – psychohygiena,
seberegulace a
sebeorganizace









Člověk jako jedinec
-objasní, jak může
realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti
a potenciálu pozitivně
ovlivnit jeho rozhodování,
vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
- posoudí vliv osobních
vlastností na dosahování
individuálních i společných
cílů, objasní význam vůle při
dosahování cílů a
překonávání překážek
-rozpozná projevy záporných
charakterových vlastností u
sebe i u druhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně koriguje
své chování a jednání
-popíše, jak lze usměrňovat a
kultivovat charakterové a
volní vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti, překonávat
osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru

Multikulturní výchovakulturní diference
multikultura

zásady lidského
soužití
morálka a mravnost,
demokracie, svoboda,
pravidla chování
život ve škole









7. - 9.

7. - 9.
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Oblast:

Člověk a společnost
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Občanská výchova

7. - 9.

Učivo

Ročník

Žák:

Stát a hospodářství
- rozlišuje a porovnává různé
formy vlastnictví, uvede
jejich příklady
- objasní potřebu dodržování
zásad ochrany duševního
vlastnictví a jejich znalost
uplatňuje ve svém jednání
- dodržuje zásady
hospodárnosti,popíše a
objasní vlastní způsoby
zacházení s penězi a se svým
svěřeným majetkem,vyhýbá
se rizikům v hospodaření
s penězi
- vysvětlí, jakou funkci plní
banky a jaké služby občanům
nabízejí
- rozlišuje, ze kterých zdrojů
pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směřuje
své výdaje, uvede příklady
dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu získávají
občané
- rozlišuje a porovnává úlohu
výroby, obchodu, služeb,
uvede příklady jejich
součinnosti
-na příkladu chování
kupujících a prodávajících
vyloží podstatu fungování
trhu
Stát a právo
- rozlišuje nejčastější typy a
formy států a na příkladech
porovná jejich znaky



majetek, vlastnictví

7. - 9.




7. - 9.




majetek a vlastnictví
ochrana majetku
duševního a
hmotného
hospodaření s penězi
funkce a podoba
peněz
formy placení
rodinný rozpočet






banky
rozpočet státu
daňová politika státu
význam daní

7. - 9.








tržní hospodářství
nabídka a poptávka
fungování trhu
výroba
obchod
služby a jejich funkce

7. - 9.



království, republika
a další formy státu

7. - 9.




Průřezová témata
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Oblast:

Člověk a společnost
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Občanská výchova

7. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

-rozlišuje a porovnává úkoly
jednotlivých složek státní
moci ČR i jejich orgánů a
institucí, uvede příklady
institucí a orgánů, které se
podílejí na správě obcí, krajů
a států
-objasní výhody
demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní
život občanů
-vyloží smysl voleb do
zastupitelstev
v demokratických státech a
uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat
každodenní život občanů
-přiměřeně uplatňuje svá
práva a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých
lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a
svobod
-objasní význam právní
úpravy důležitých vztahůvlastnictví, pracovní poměr,
manželství
-provádí jednoduché právní
úkony a chápe jejich
důsledky, uvede příklady
některých smluv
upravujících občanskoprávní
vztahy-osobní přeprava,
koupě, oprava či pronájem
věci
- dodržuje právní ustanovení,
která se na něj vztahují a
uvědomuje si rizika jejich
porušování
-rozlišuje a porovnává úkoly
orgánů právní ochrany
občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při
postihování trestných činů
-rozpozná protiprávní
jednání, rozliší přestupek a





rozdělení státní moci
státní občanství
Ústava ČR






7. - 9.
demokracie
demokratické režimy
svobodná volba a
rozhodování
v každodenním životě
volby






základní lidská práva
práva dětí
šikana
diskriminace

7. - 9.



druhy a postihy
protiprávního jednání
trestní zákoník
právo
právní úkony
trestněprávní řízení

7. - 9.
7. - 9.

trestní zákoník
druhy trestů
soudy
trestně-právní orgány
předpisy a jejich
porušování

7. - 9.












7. - 9.

Výchova demokratického
občana-principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování, formy
participace občanů
v politickém životě
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a společnost

Občanská výchova

7. - 9.

Očekávané výstupy

Učivo

trestný čin,uvede jejich
příklady
Mezinárodní vztahy a
globální svět
- popíše vliv začlenění ČR
do EU na každodenní život
občanů, uvede příklady práv
občanů ČR v rámci EU i
možných způsobů jejich
uplatňování
-uvede některé významné
mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má
vztah ČR, posoudí jejich
význam a popíše výhody
spolupráce mezi státy

Ročník

Průřezová témata



NATO, OSN, EU

7. - 9.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
Objevujeme Evropu a
svět

- uvede příklady některých
projevů globalizace, porovná
jejich klady a zápory
-uvede některé globální
problémy současnosti,
vyjádří na ně svůj osobní
názor a popíše jejich hlavní
příčiny i možné důsledky pro
život lidstva
-objasní souvislosti
globálních a lokálních
problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů
řešení globálních problémů
na lokální úrovni-v obci,
v regionu



významné globální
problémy v Evropě a
ve světě

7. - 9.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostechjsme Evropané

- uvede příklady
mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke
způsobu jeho potírání




NATO, OSN, EU
Boj proti
mezinárodnímu
terorismu a jeho
prevence

7. - 9.
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5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Fyzika
Vyučovací předmět: Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Fyzika zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním
zákonitostí 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 tomto vyučovacím
předmětu dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém jehož součásti jsou vzájemně
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Vzdělávací obor také významně podporuje logické
uvažování. Badatelský charakter výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem
přírodních procesů, přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Fyzika
rozvíjí dovednosti soustavného, objektivního a spolehlivého pozorování, experimentování
a měření, vytváření a ověřování hypotéz o podstatě pozorovaných přírodních jevů. Učí
žáky analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry.
Ve vyučovacím předmětu Fyzika výuka směřuje k:
 vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry
a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
 získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s elektrickým
proudem a dovednosti poskytnou první pomoc při zásahu elektrickým proudem.
Fyzika se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně,
v 7.-9. ročníku vždy po dvou hodinách týdně. Nedílnou součástí výuky jsou demonstrační
a frontální pokusy, laboratorní práce a řešení slovních i problémových úloh z praktického života.
Zvláštní důraz je kladen na pochopení různých fyzikálních zákonitostí a jevů ve vztahu
k člověku i životnímu prostřední. Součástí výuky v 9. ročníku je i exkurze s výukovým
programem v informačním centru JETE.

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Fyzika využíváme pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí
strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení:




vybírat a využívat k učení vhodné způsoby a metody
vyhledávat a třídit informace, efektivně je využívat v procesu učení, zpracovávat
z hlediska důležitosti
samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat a vyvozovat
z nich závěry pro využití v budoucnosti
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Kompetence k řešení problémů:



samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení problémů
logické, matematické postupy
řešit problémy z hlediska jejich správnosti, jednoznačnosti a porovnávat i různá řešení

Kompetence komunikativní:





naučit se stručně, logicky a přehledně sdělovat výsledky svých pozorování
a experimentů
naučit se obhajovat výsledky své práce a svůj názor na řešení problémů
naučit se přijmout kritiku a poučit se z ní
naučit se využívat všechna dostupná informační a komunikační média

Kompetence sociální a personální:


naučit se kooperaci a týmové práci při řešení úkolů

Kompetence občanská:
 uvědomovat si a plnit své školní povinnosti
Kompetence pracovní:
 naučit se optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty, získaná
data zpracovávat a vyhodnocovat
 používat účinně a bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená
pravidla a plnit si své povinnosti
Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník

Žák:

Látky a tělesa
- změří vhodně zvolenými
měřidly některé důležité
fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
- uvede konkrétní příklady
jevů dokazujících, že se
částice látek neustále
pohybují a vzájemně na sebe
působí
- předpoví, jak se změní
délka či objem tělesa při
dané změně jeho teploty
- využívá s porozuměním
vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při
řešení praktických problémů
Pohyb těles, síly
- rozhodne, jaký druh
pohybu těleso koná
vzhledem k jinému tělesu
- využívá s porozuměním při
řešení problémů a úloh vztah
mezi rychlostí, dráhou a
časem u rovnoměrného
pohybu těles
- změří velikost působící síly
- určí v konkrétní
jednoduché situaci druhy sil
působících na těleso, jejich
velikosti, směry a výslednici
- využívá Newtonovy
zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu
těles při působení stálé
výsledné síly v
jednoduchých situacích
- aplikuje poznatky o
otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů



fyzikální veličiny

6.



vlastnosti látek a
jejich částicová
stavba

6.



roztažnost látek

6.



závislost hustoty
látky na hmotnosti a
objemu tělesa

6.



pohyby těles

7.



závislost rychlosti na
dráze a čase

7.





siloměr
druhy sil
skládání sil

7.
7.



Newtonovy zákony

7.



rovnováha na páce a
kladce pevné

7.

Průřezová
témata
Osobnostní a
sociální výchova
- rozvoj
schopností
poznávání
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Oblast:

Oblast:
Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Fyzika

6. – 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník

Žák:

Mechanické vlastnosti
tekutin
- využívá poznatky o
zákonitostech tlaku v
klidných tekutinách při
řešení konkrétních
praktických problémů
- předpoví z analýzy sil
působících na těleso v klidné
tekutině chování těles v ní

Průřezová
témata



mechanika kapalin a
plynů

7.



7.




hydrostatická tlaková
síla
Vztlaková síla
Archimédův zákon

Environmentální
výchova
 základní
podmínky
života




práce a energie
formy energie

8. - 9.

Environmentální
výchova
 základní
podmínky
života

- využívá s porozuměním
vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
- využívá poznatky o
vzájemných přeměnách
různých forem energií a
jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a úloh



závislost výkonu na
práci a čase

8.



přeměna energií

8.

- určí v jednoduchých
případech teplo přijaté či
odevzdané tělesem
- zhodnotí výhody a
nevýhody využívání různých
energetických zdrojů z
hlediska vlivu na životní
prostředí




změny skupenství
teplo

8.



zdroje energie

8.

Energie
- určí v jednoduchých
případech práci vykonanou
silou a z ní určí změnu
energie tělesa

Mediální
výchova
 kritické čtení
a vnímání
mediálních
sdělení

Environmentální
výchova
 základní
podmínky
života
Mediální
výchova
 kritické čtení
a vnímání
mediálních
sdělení
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník

Žák:

Zvukové děje
- rozpozná ve svém okolí
zdroje zvuku a kvalitativně
analyzuje příhodnost daného
prostředí pro šíření zvuku
- posoudí možnosti
zmenšování vlivu
nadměrného hluku na životní
prostředí
Elektromagnetické a
světelné děje
- sestaví správně podle
schématu elektrický obvod a
analyzuje správně schéma
reálného obvodu
- rozliší stejnosměrný proud
od střídavého a změří
elektrický proud a napětí
- rozliší vodič, izolant a
polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
- využívá Ohmův zákon pro
část obvodu při řešení
praktických problémů
- využívá prakticky poznatky
o působení magnetického
pole na magnet a cívku s
proudem a o vlivu změny
magnetického pole v okolí
cívky na vznik
indukovaného napětí a v ní
- zapojí správně
polovodičovou diodu
- využívá zákona o
přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém
prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů a
úloh

Průřezová
témata



vlastnosti zvuku

9.




ozvěna
hlasitost

9.

Environmentální
výchova
 základní
podmínky
života



elektrické obvody

8.

Osobnostní a
sociální výchova
- rozvoj
schopností
poznávání



měření proudu a
napětí v obvodu

8. - 9.




elektrostatika
elektrodynamika

8.




odpor vodiče
závislost proudu a
napětí
elektromagnetismus
střídavý proud

8.

polovodiče
polovodičová dioda
šíření světla
odraz světla
zatmění Slunce a
Měsíce
zrcadla

9.











6. - 9.

7.
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Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Fyzika

6. - 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník

Žák:

- rozhodne ze znalosti
rychlostí světla ve dvou
různých prostředích, zda se
světlo bude lámat ke kolmici
či od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze
průchodu světla čočkami
Vesmír
- objasní (kvalitativně)
pomocí poznatků o
gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce a
měsíců planet kolem planet





lom světla
čočky
rozklad světla

7.



sluneční soustava

9.

- odliší hvězdu od planety na
základě jejich vlastností



hvězdy

9.

Průřezová
témata

Mediální
výchova
 kritické čtení
a vnímání
mediálních
sdělení
Mediální
výchova
 kritické čtení
a vnímání
mediálních
sdělení
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Chemie
Vyučovací předmět: Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu
Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje okruh problémů
spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění
přírodním faktům a jejich zákonitostem. Tím jim dává i potřebný základ pro lepší pochopení
a využití současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. Aby žáci
poznali přírodu jako systém, musí být jednotlivé vzdělávací obory této oblasti vzájemně
propojeny.
Kromě obecně platných vzdělávacích cílů, chemie konkrétně umožňuje žákům
experimentovat, objektivně pozorovat a srovnávat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat
z nich závěry, učit žáky rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi,
předvídat je, popřípadě ovlivňovat a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
Ve vyučovacím předmětu Chemie výuka směřuje k:
 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů
a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním
jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného
jednání v praktických situacích
 vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené
závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
 získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce
s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými
nebezpečnými látkami.
Chemie se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět v 8. a 9. ročníku vždy po dvou
hodinách týdně. V každém ročníku je zařazeno 5 laboratorních prací a jeden dlouhodobý
ročníkový projekt. V Nové Včelnici ani v okolí není žádný chemický provoz ani chemická
výroba. Hlavní smyslem výuky chemie je, aby žák pochopil základní chemické zákonitosti,
orientoval se v základních chemických látkách, byl schopen posoudit jejich význam pro život,
nebezpečnost pro člověka i přírodu, aby uměl bezpečně zacházet nejen s chemickými látkami,
ale i s běžnými chemickými výrobky, se kterými se běžně v životě setká. Musí vědět, jak
poskytnout první pomoc při zasažení chemickými látkami a jak se chovat při chemických
haváriích a mimořádných situacích. Nedílnou součástí výuky chemie jsou chemické pokusy,
laboratorní práce, skupinová práce a řešení problémových úloh. Zvláštní důraz je kladen na
pochopení vztahu chemie k životnímu prostředí. Součástí výuky je i exkurze do čistírny
odpadních vod a beseda s pracovníkem odboru životního prostředí MěÚ.
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Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Chemie využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení





pozorovat vlastnosti látek a jejich přeměny
předávat a vyhledávat zajímavé informace s chemickou tematikou v souvislosti
s běžným životem
naučit se posuzovat věrohodnost informací a zpracovávat je z hlediska důležitosti
i objektivity
chápat souvislosti zkoumání v chemii a v ostatních přírodních vědách

Kompetence k řešení problémů




posoudit mediální tvrzení a vlastní praktické zkušeností v oboru chemie
v každodenním životě
samostatně pozorovat vlastností látek, chemické reakce, zjištěné poznatky
vyhodnocovat a vyvozovat praktické závěry pro současnost i budoucnost
řešit problémy z hlediska jejich správnosti, jednoznačnosti a porovnávat i různá řešení

Kompetence komunikativní





naučit se stručně, logicky a přehledně sdělovat výsledky svých pozorování,
experimentů a řešení problémů i běžných úkolů
naučit se obhajovat výsledky své práce a svůj názor na řešení problémů
naučit se přijmout kritiku a poučit se z ní
naučit se využívat všechna dostupná informační a komunikační media

Kompetence sociální a personální


naučit se kooperaci a týmové práci při řešení úkolů

Kompetence občanské



pochopit možností rozvoje a zneužití chemie a osobní zodpovědnost za zachování
životního prostředí
správně se zachovat při úniku nebezpečných látek

Kompetence pracovní




naučit se optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty
a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat
naučit se zásadám bezpečné práce a ochrany zdraví při práci
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Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Chemie

8. – 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

Pozorování, pokus a
bezpečnost práce
- určí společné a rozdílné
vlastnosti látek

- pracuje bezpečně
s vybranými dostupnými a
běžně používanými látkami a
hodnotí jejich rizikovost,
posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek,
se kterými zatím pracovat
nesmí


















- objasní nejefektivnější
jednání v modelových
příkladech havárie s únikem
nebezpečných látek







vlastnosti látek
hustota, skupenství
elektrická vodivost
rozpustnost, barva
kujnost, hořlavost
změny skupenství
tání, tuhnutí
vypařování,
sublimace
zkapalnění
pokus a pozorování
zásady bezpečné
práce v laboratoři i v
životě
první pomoc při
úrazu v laboratoři i
v běžném životě,
způsobeném
chemickými látkami
příklady
nebezpečných
chemických látek
používaných v
běžném životě
R-věty, S-věty
symboly
nebezpečnosti
havárie chem.
provozů
únik nebezpečných
látek
rozdělení látek podle
nebezpečí
označení symboly
zásady chování při

Ročník

Průřezová
témata

8.

8. - 9.

9.

Environmentální
výchova
- ekosystémy
- základní
podmínky života
- lidské aktivity a
problémy ŽP
- vztah člověka
k přírodě
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úniku nebezpečných
látek
improvizovaná
ochrana při úniku
nebezpečných látek

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Chemie

8. - 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

Směsi
- rozlišuje směsi a chemické
látky

- vypočítá složení roztoku,
připraví prakticky roztok
daného složení








rozdělení směsí
směsi stejnorodé
směsi různorodé
složení směsí
roztok,
suspenze,emulze,
pěna, aerosol
složení roztoku
výpočet hmot.
zlomku
rozpouštědlo
rozpuštěná látka
roztok
koncentrovaný,
zředěný, nasycený a
nenasycený
vliv teploty, míchání
a plošného obsahu

8.



usazování, filtrace,
destilace,
krystalizace,
sublimace

8.















význam vody
voda destilovaná
voda pitná a užitková
voda odpadní
úprava pitné vody
čištění odpadní vody
oběh vody v přírodě
čistota vody
složení vzduchu
význam vzduchu
čistota ovzduší
ozonová vrstva
smog, teplotní

8.







- vysvětlí základní faktory
ovlivňující rozpouštění
pevných látek
- navrhne postupy a prakticky
provede oddělení složek směsí
o známém složení, uvede
příklady oddělování složek
směsí v praxi
- rozliší různé druhy vody a
uvede příklady jejich výskytu a
použití

- uvede příklady znečišťování
vody a vzduchu v pracovním
prostředí a v domácnosti,
navrhne nejvhodnější
preventivní opatření a způsoby
likvidace znečištění

Ročník



Průřezová
témata

8.

8.

8.

Environmentální
výchova
- ekosystémy
- základní
podmínky života
- lidské aktivity a
problémy ŽP
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- vztah člověka
k přírodě

inverze
zdroje znečištění
vody a vzduchu

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Chemie

8. - 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Částicové složení látek a
chemické prvky
- používá pojmy atom a
molekula ve správných
souvislostech










- rozlišuje chemické prvky a
chemické sloučeniny a pojmy
užívá ve správných
souvislostech
- orientuje se v periodické
soustavě prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a
usuzuje na jejich možné
vlastnosti














Chemické reakce
- rozliší výchozí látky a
produkty chemických reakcí,
uvede příklady prakticky
důležitých chem. reakcí,
provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání







Ročník

atom, molekula
stavba atomu
atomové jádro
atomový obal
proton, neutron,
elektron
protonové číslo
valenční elektrony
ionty

8.

chemický prvek
chemická sloučenina
chemická látka
názvy a značky prvků
chemický vzorec
periodická soustava
prvků
periodický zákon
perioda a skupina
chemická vazba
vlastnosti kovů a
nekovů
vybrané kovy – Fe,
Cu, Zn, Al, Ag, Au,
alkalické kovy,
slitiny kovů – bronz,
mosaz, dural
vybrané nekovy – O,
H, halogeny, S, C, N,
P

8.

chemický děj
produkt a reaktant
chemické slučování
chemický rozklad
krakování a

8. - 9.

8. - 9.

Průřezová
témata
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polymerace
redoxní reakce
exotermní a
endotermní reakce
neutralizace (význam,
první pomoc,

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Chemie

8. - 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:




- přečte chemické rovnice a
s využitím zákona zachování
hmotnosti vypočítá hmotnost
výchozí látky nebo produktu




- aplikuje poznatky o faktorech
ovlivňujících průběh
chemických reakcí v praxi a
při předcházení jejich
nebezpečnému průběhu










Anorganické sloučeniny
- porovná vlastnosti a použití
vybraných prakticky
významných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a posoudí vliv
významných zástupců těchto
látek na životní prostředí












havárie)
výroba železa a oceli
galvanický článek
elektrolýza, koroze a
způsoby ochrany
proti korozi
chemická rovnice
zákon zachování
hmotnosti
látkové množství
molární hmotnost
výpočty
z chemických rovnic
faktory ovlivňující
rychlost chem. reakcí
vliv teploty,
koncentrace a
plošného obsahu
povrchu reagujících
látek
katalyzátor
oxidy – názvosloví,
vlastnosti a použití –
SO2, CO2, CO, SO3,
CaO, SiO2, NO, NO2,
skleníkový efekt
kyseliny – HCl,
H2SO4, HNO3
hydroxidy – NaOH,
KOH, Ca(OH)2
ředění kyselin
soli kyslíkaté a
bezkyslíkaté –
halogenidy, sírany,
dusičnany, uhličitany
průmyslová hnojiva
vliv na životní

Ročník

Průřezová
témata

8. - 9.

9.

8.

Environmentální
výchova
- ekosystémy
- základní
podmínky života
- lidské aktivity a
problémy ŽP
- vztah člověka
k přírodě
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prostředí
malta, sádra, beton,
cement
keramika

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Chemie

8. - 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

- vysvětlí vznik kyselých
dešťů, uvede vliv na životní
prostředí a uvede opatření,
kterými jim lze předcházet




- orientuje se na stupnici pH,
změří reakci roztoku
univerzálním indikátorovým
papírkem a uvede příklady
uplatnění neutralizace v praxi



Organické sloučeniny
- rozliší nejjednodušší
uhlovodíky, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití












- zhodnotí užívání fosilních
paliv a vyráběných paliv jako
zdrojů energie a uvede
příklady produktů
průmyslového zpracování ropy
- rozliší vybrané deriváty
uhlovodíků, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití

- orientuje se ve výchozích
látkách a produktech
fotosyntézy a koncových
produktech biochemického

















Ročník

kyselé deště
vliv na životní
prostředí
opatření proti
kyselým dešťům
kyselost a zásaditost
roztoku
stupnice pH
indikátory
neutralizace
vznik solí
použití neutralizace

8. - 9.

uhlovodíky,
názvosloví
příklady významných
alkanů, alkenů,
alkinů, arenů
průmyslové
zpracování ropy, uhlí
a zemního plynu

9.

Průřezová
témata
Environmentální
výchova
- lidské aktivity a
problémy ŽP

8.

9.
paliva
ropa, zemní plyn, uhlí
výhody a nevýhody
různých paliv
paliva a ekologie
9.
derivát uhlovodíků
charakter. skupina
uhlovodíkový zbytek
alkoholy a fenoly
karboxylové kyseliny
halogenderiváty
esterifikace, estery
názvosloví derivátů
9.
přírodní látky
sacharidy
tuky

Environmentální
výchova
-lidské aktivity a
problémy ŽP

Environmentální
výchova
- základní
podmínky života
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zpracování, především
bílkovin, tuků a sacharidů





- vztah člověka
k prostředí

bílkoviny
vlastnosti přírodních
látek
fotosyntéza

Oblast:

Předmět:

Období:

Člověk a příroda

Chemie

8. - 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Žák:

Ročník

- určí podmínky postačující
pro aktivní fotosyntézu



fotosyntéza

9.

- uvede příklady zdrojů
bílkovin, tuků, sacharidů a
vitamínů




složení potravin
význam pro zdraví
člověka

9.



8. - 9.
chemický průmysl
ČR
rizika v souvislosti
s životním prostředím
recyklace odpadů
chemická výroba
chemický výrobek

Chemie a společnost
- zhodnotí využívání prvotních
a druhotných surovin
z hlediska trvale udržitelného
rozvoje na Zemi






- aplikuje znalosti o principech
hašení požárů na řešení
modelových situací z praxe




- orientuje se v přípravě a
využívání různých látek
v praxi a v jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví
člověka











hořlaviny – rozdělení
podle stupně
nebezpečnosti
způsoby hašení
požárů
hasící přístroje
plasty a syntetická
vlákna
pesticidy
insekticidy
léčiva a návykové
látky
potraviny
chemie a životní
prostředí
otravné látky
detergenty

Průřezová
témata
Environmentální
výchova
- základní
podmínky života
Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení
Environmentální
výchova
- ekosystémy
- základní
podmínky života
- lidské aktivity a
problémy ŽP
- vztah člověka
k přírodě

9.

9.

Environmentální
výchova
- ekosystémy
- základní
podmínky života
- lidské aktivity a
problémy ŽP
- vztah člověka
k přírodě
Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Přírodopis
Vyučovací předmět: Přírodopis

Charakteristika vyučovacího předmětu
Přírodopis patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje okruh problémů
spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění
přírodním faktům a jejich zákonitostem, umožňuje jim poznávání přírody jako systému, chápání
důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků
a jejich aplikací v praktickém životě. Hlavním smyslem výuky přírodopisu je, aby si žák vytvořil
ucelenou představu o vztazích mezi živou a neživou přírodou, seznámil se s mnohotvárnými
formami života na Zemi a naučil se správně chápat spjatost člověka a jeho života s přírodou
a s jejími zákonitostmi.
Přírodopis jako vyučovací předmět je založen na funkční integraci poznatků z biologických
a z dalších přírodovědných oborů.
Ve vyučovacím předmětu Přírodopis výuka směřuje k:
 podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
 poskytování prostředků a metod pro hlubší porozumění přírodním faktům
 pozorování přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí
 na sebe a ovlivňují se
 vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
 aplikování přírodovědných poznatků v praktickém životě
 k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, k chápání
závislosti člověka na přírodních zdrojích, odpovědnosti člověka za zachování života na
Zemi i svého zdraví
 k seznamování žáka se stavbou těl vybraných organismů a s jejich životem, včetně
člověka
 k získávání základních poznatků o nerostech, horninách, o Zemi a vesmíru.
Přírodopis se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět v 6., 7. a 8. ročníku vždy po dvou
hodinách týdně a v 9. ročníku jeda hodina týdně. V každém ročníku je zařazeno minimálně pět
laboratorních prací a jeden dlouhodobý projekt. Nedílnou součástí výuky jsou přírodovědné
vycházky spojené s pozorováním přírodnin a přírodních dějů, skupinová práce, řešení
problémových úloh, frontální výuka s demonstračními pomůckami a krátkodobé projekty. Při
výuce je využíváno polohy školy, kdy školní areál je umístěn na kraji městečka a v jeho okolí
se nachází většina hlavních ekosystémů, jako jsou pole, louky, lesy, park a voda (v blízkosti
školy je rybník i řeka). Do obsahu učiva v 8. ročníku je částečně integrováno učivo vzdělávacího
oboru Výchova ke zdraví. Výuka přírodopisu má nezastupitelnou roli při realizaci průřezového
tématu environmentální výchova a všech jeho tematických okruhů.
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Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Přírodopis využíváme pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí
strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení





vyhledávat, třídit a propojovat informace
naučit se posuzovat věrohodnost informací a zpracovávat je z hlediska důležitosti
i objektivnosti
správně používat odborné terminologie
nalézat souvislosti v přírodopisu a v ostatních přírodovědných oborech

Kompetence k řešení problémů




zpracovávat zadané úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
pracovat metodami, při kterých sami navrhují řešení, docházejí k závěrům
a vyhodnocují získaná fakta
řešit problémy z hlediska jejich správnosti, jednoznačnosti a porovnávat i různá řešení

Kompetence komunikativní





práci ve skupinách, která je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů
druhých, na diskusi
formulovat myšlenky v písemné i mluvené formě
prezentaci vlastních prací, zhodnocení svých výsledků práce a reagovat na hodnocení
ostatních, argumentovat, přijmout kritiku

Kompetence sociální a personální



spolupráci při řešení problémů ve skupině
navodit situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti

Kompetence občanské



dodržování pravidel slušného chování
pochopit práva a povinnosti v souvislosti s ochranou životního prostředí, s ochranou
vlastního zdraví i zdraví svých blízkých

Kompetence pracovní


dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými
preparáty a s živými přírodninami
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zpracovávat zadané úkoly tak, aby měli možnost si práci sami organizovat, navrhnout
postup a časový rozvrh

Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Oblast:

Člověk a příroda
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Přírodopis

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Obecná biologie a genetika
- rozliší základní projevy a
podmínky života, orientuje
se v daném přehledu vývoje
organismů







- popíše základní rozdíly
mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a objasní
funkci základních organel







- rozpozná, porovná a
objasní funkci základních
orgánů (orgánových soustav)
rostlin i živočichů

- třídí organismy a zařadí
vybrané organismy do říší a
nižších taxonomických
jednotek
- vysvětlí podstatu
pohlavního a nepohlavního
rozmnožování a jeho význam
z hlediska dědičnosti













vznik, vývoj,
rozmanitosti, projevy
života a jeho význam
význam vody,
dýchání
fotosyntéza
reakce na podněty
názory na vznik
života
jednobuněčné
organismy
viry, bakterie
jednobuněční
živočichové
jednobuněčné
rostliny
buňka, pletiva, tkáně,
orgány
základní struktura
života
buňky
pletiva
tkáně
orgány
orgánové soustavy
význam a zásady
třídění organismů

6.

růst, vývin
fyziologie
rozmnožování
pohlavní

6. - 7.

9.

6.

6.

6. - 8.

Environmentální
výchova – základní
podmínky života
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- uvede příklady dědičnosti
v praxi a příklady vlivu
prostředí na utváření
organismů






Oblast:

Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák:







- vysvětlí různé způsoby
výživy hub a jejich význam
v ekosystémech a místo
v potravních řetězcích
- objasní funkci dvou
organismů ve stélce lišejníků
Biologie rostlin
- odvodí na základě
pozorování uspořádání
rostlinného těla od buňky
přes pletiva až k jednotlivým
orgánům
- porovná vnější a vnitřní
stavbu jednotlivých orgánů a
uvede praktické příklady
jejich funkcí a vztahů






8.

Předmět:

Období:

Přírodopis

6. - 9.

Učivo


-uvede na příkladech
význam virů a bakterií
v přírodě i pro člověka
Biologie hub
- rozpozná naše nejznámější
jedlé a jedovaté houby
s plodnicemi a porovná je
podle charakteristických
znaků

rozmnožování
nepohlavní
rozmnožování
dědičnost a
proměnlivost
organismů
podstata dědičnosti
přenos dědičné
informace
křížení, gen, genetika

šlechtitelství,
chovatelství
viry a bakterie, jejich
výskyt, význam a
praktické využití
houby bez plodnic,
základní
charakteristika
houby s plodnicemi,
základní
charakteristika
zásady sběru,
zpracování a
konzumace
první pomoc při
otravě
způsoby výživy hub
význam hub
v ekosystémech
plísně
lišejníky, stavba,
symbióza, výskyt,
význam

Ročník

Průřezová témata

6. - 8.

6.

6.

Environmentální
výchova - ekosystémy

6.



6. - 7.
anatomie a
morfologie rostlin,
stavba a význam
jednotlivých částí těla






kořen
stonek
list
květ

7.
6. t
ř
.
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v rostlině jako celku
- vysvětlí princip základních
rostlinných fyziologických
procesů a jejich využití při
pěstování rostlin











Oblast:

Člověk a příroda
Očekávané výstupy

semeno
plod
fyziologie rostlin
fotosyntéza
dýchání
růst
rozmnožování
opylení
oplození
Předmět:
Přírodopis
Učivo

6. - 7.

Období:

6. - 9.
Ročník

Průřezová témata

Žák:

- rozlišuje základní
systematické skupiny rostlin
a určuje významné zástupce
pomocí klíčů a atlasů










- odvodí na základě
pozorování přírody závislost
a přizpůsobování některých
rostlin podmínkám prostředí
Biologie živočichů
- porovná základní vnější a
vnitřní stavbu vybraných
živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů













- rozlišuje a porovná
jednotlivé skupiny živočichů,
určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin






6.
systém rostlin
jednobuněčné
rostliny
mnohobuněčné řasy
7.
mechorosty
kapraďorosty
nahosemenné rostliny
krytosemenné
rostliny
Vývoj a hospodářské
využití
6. - 7.
význam rostlin
ochrana rostlin
vlivy prostředí na růst
rostlin
6. - 8.
stavba těla
stavba a funkce
jednotlivých částí těla
živočišná buňka
tkáně
orgány
orgánové soustavy
jednobuněční
živočichové
mnohobuněční
živočichové
rozmnožování
vývoj, vývin a systém 6.
živočichů
prvoci
bezobratlí-žahavci,
ploštěnci, hlísti,
měkkýši, kroužkovci,
členovci

Environmentální
výchova – ekosystémy
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- odvodí na základně
pozorování základní projevy
chování živočichů v přírodě,
na příkladech objasní jejich
způsob života a





Oblast:

Člověk a příroda
Očekávané výstupy

strunatci – paryby,
ryby, obojživelníci,
plazi, ptáci
savci
společenstva
živočichů
projevy chování
živočichů – vrozené a
naučené

7.

8.
9.

Environmentální
výchova – ekosystémy,
základní podmínky
života

Předmět:

Období:

Přírodopis

6. – 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

přizpůsobování danému
prostředí




Biologie člověka
- zhodnotí význam živočichů
v přírodě i pro člověka,
uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se
živočichy






- určí polohu a objasní
stavbu a funkci orgánů a
orgánových soustav lidského
těla, vysvětlí jejich vztahy







- orientuje se v základních
vývojových stupních
fylogeneze člověka





etologie, význam v
praxi
chování ochranné a
obranné
rozšíření, význam a
ochrana živočichů
hospodářsky a
epidemiologicky
významné druhy
péče o domácí
živočichy
domestikovaní
živočichové

6. - 8.

anatomie a fyziologie 8.
stavba, funkce a
vzájemné vztahy
jednotlivých částí
lidského těla a orgánů
orgány, orgánové
soustavy – opěrná,
pohybová, oběhová,
dýchací, trávicí,
vylučovací, řídící,
žlázy s vnitřním a
vnějším
vylučováním, smysly,
rozmnožovací,
vylučovací, kůže
vyšší nervová činnost
– myšlení, pamět, řeč
8.
fylogeneze člověka
názory na vznik
člověka
Australopiték, člověk

Multikulturní výchova –
etnický původ
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Oblast:

Člověk a příroda
Očekávané výstupy

zručný, člověk
vzpřímený, člověk
rozumný, člověk
vyspělý
lidské rasy
lidská populace
závislost člověka na
přírodě a společnosti
Předmět:
Přírodopis
Učivo

Období:

6. - 9.
Ročník

Průřezová témata

Žák:

- objasní vznik a vývin
nového jedince od početí až
do stáří
- rozlišuje příčiny, případně
příznaky běžných nemocí a
uplatňuje zásady jejich
prevence a léčby











- aplikuje předlékařskou
první pomoc při poranění a
jiném poškození těla
Neživá příroda
- objasní vliv jednotlivých
sfér Země na vznik a trvání
života
- rozpozná podle
charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny
s použitím určovacích
pomůcek












ontogeneze člověka
rozmnožování
člověka
rodičovství
nemoci, úrazy a
prevence
přenos, hygiena
epidemie, karanténa
příčiny, příznaky,
praktické zásady a
postupy při léčení
běžných nemocí
životní styl, pozitivní
a negativní dopad
hygiena duševní
činnosti
vliv kouření, drogy,
stres, zneužívání léků
závažná poranění a
život ohrožující stavy
zásady první pomoci

8.

Země a Vesmír
vznik a stavba Země
vznik života
vznik, fyzikální a
chemické vlastnosti,
kvalitativní třídění
nerostů a hornin
nejdůležitější nerosty
nejdůležitější horniny
– vyvřelé, usazené,
přeměněné
praktický význam a
využití zástupců

6. - 9.

8.

8.

9.

Environmentální
výchova – vztah člověka
k prostředí
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- rozlišuje důsledky vnitřních
a vnějších geologických
dějů, geologický oběh hornin
a oběh vody




Oblast:

Člověk a příroda
Očekávané výstupy

určování vzorků
principy
krystalografie
vnější a vnitřní
geologické procesy
poruchy zemské
kůry, vrásnění,
Předmět:
Přírodopis
Učivo

9.

Období:

6. – 9.
Ročník

Průřezová témata

Žák:




- porovná význam
půdotvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje hlavní
typy půd a půdní druhy
v naší přírodě







- rozlišuje jednotlivá
geologická období podle
charakteristických znaků








- uvede na základě
pozorování význam vlivu
podnebí a počasí na rozvoj a
udržení života na Zemi
Základy ekologie



zemětřesení, sopečná
činnost, pohyby
litosférických desek,
zvětrávání, působení
gravitace, činnost
vody, moře, ledovců,
větru, organismů a
člověka
příčiny a důsledky
geologických dějů
půdy
vznik, složení,
vlastnosti a význam
půdy pro výživu
rostlin
hospodářský význam
pro společnost
nebezpečí a příklady
devastace půdy
možnosti a příklady
rekultivace
vývoj zemské kůry
geologické éry
vývoj organismů
geologické změny,
vznik života, výskyt
typických organismů
a jejich
přizpůsobování
geologický vývoj a
stavba území ČR –
Český masív a
Karpaty
podnebí a počasí ve
vztahu k životu

9.

9.

9.

Environmentální
výchova – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí, vztah člověka k
prostředí
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- uvede příklady výskytu
organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi




- rozlišuje a uvede příklady
systémů organismů –




Oblast:

Člověk a příroda
Očekávané výstupy

organismy a prostředí
vzájemné vztahy
mezi organismy,
mezi organismy a
prostředím
populace
společenstva
Předmět:
Přírodopis
Učivo

6. - 9.

6. - 7.

Environmentální
výchova – ekosystémy,
Období:

6. - 9.
Ročník

Průřezová témata

Žák:

populace, společenstva,
ekosystémy a objasní na
základě příkladu základní
princip existence živých a
neživých složek ekosystému
- vysvětlí podstatu
jednoduchých potravních
řetězců v různých
ekosystémech a zhodnotí
jejich význam
- uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na
životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy
ekosystému



přirozené a umělé
ekosystémy

9.

Základní podmínky
života




potravní řetězce
rovnováha
v ekosystému

6. - 7.
9.

Environmentální
výchova – ekosystémy



rovnováha
v ekosystému
přirozené změny
v přírodě a změny
vyvolané člověkem
ochrana přírody a
životního prostředí
příčiny zhoršování
životního prostředí
globální problémy a
jejich řešení
využívání přír. zdrojů
chráněná území
ekologické katastrofy

9.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostechJsme Evropané

pozorování lupou a
mikroskopem
zjednodušené
určovací klíče a
atlasy
založení herbáře a
sbírek
jednoduché
rozčleňování rostlin a
živočichů
porovnávání běžných

6. - 7.









Praktické pozorování
přírody
- aplikuje praktické metody
pozorování přírody







Environmentální
výchova – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí, vztah člověka
k prostředí

Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopnosti poznávání
Environmentální
výchova – vztah člověka
k prostředí

9.
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- dodržuje základní pravidla
bezpečnosti práce a chování
při poznávání živé a neživé
přírody




Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy

nerostů a hornin
významní biologové,
jejich objevy
jak se chovat
v přírodě

6. - 9.

Předmět:

Období:

Přírodopis

6. – 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- uplatňuje osvojené
preventivní způsoby
rozhodování, chování a
jednání v souvislosti
s běžnými, přenosnými,
civilizačními a jinými
chorobami, svěří se se
zdravotním problémem a
v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc



- projevuje odpovědný vztah
k sobě samému, k vlastnímu
dospívání a pravidlům
zdravého životního stylu,
dobrovolně se podílí na
programech podpory zdraví
v rámci školy a obce
- optimálně reaguje na
fyziologické změny v období
dospívání a kultivovaně se
chová k opačnému pohlaví













přenosné a
nepřenosné choroby
chronická
onemocnění
úrazy
zdravotní a
preventivní lékařská
péče
odpovědné chování
při úrazech a stavech
ohrožujících zdraví
tělesná a duševní
hygiena
zdravý životní styl
zásady zdravé výživy
ochrana před
nemocemi a úrazy

8.

Osobnostní a sociální
výchova – řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti

8.

Osobnostní a sociální
výchova – sebepoznání a
sebepojetí, seberegulace
a sebeorganizace,
psychohygiena

období dospívání,
fyziologické změny
v organismu

8.

Osobnostní a sociální
výchova – mezilidské
vztahy
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Zeměpis
Vyučovací předmět: Zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Zeměpis se vyučuje v 6., 7. a 9.ročníku, vždy po dvou hodinách
týdně, v 8. ročníku jednou hodinou týdně. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě
a v problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti
lidstva i vlastní zodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k jejímu společenskému
prostředí.
Ve vyučovacím předmětu Zeměpis výuka směřuje k:
 získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních
geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
 získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
 respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a podpoře ochrany životního prostředí
 rozvoji trvalého zájmu o poznání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti
životního způsobu moderního člověka
 rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
 aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Zeměpis patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a dělí se na tematické okruhy:








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

Nedílnou součástí výuky zeměpisu jsou projekty, využívání výukových softwarů,
exkurze a výlety, skupinová práce.
Žáci se pravidelně zúčastňují zeměpisných soutěží (Eurorébus), nejlepší žáci
se na základě školních soutěží účastní olympiády ze zeměpisu.

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Zeměpis využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí strategie, které mají žákům umožnit:
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Kompetence k učení




vyhledávat zeměpisné informace v atlasech, denním tisku, časopisech a na internetu
naučit se pracovat s učebnicí a umět získat základní informace
naučit se užívat základní zeměpisné termíny, znaky a symboly

Kompetence k řešení problémů



zaujmout názor k problémům svého města a k problémům celosvětovým
posoudit a zaujmout názor k zeměpisným mediálním zprávám

Kompetence komunikativní



naučit se stručně sdělit obsah zeměpisných referátů
naučit se obhajovat svůj názor

Kompetence sociální a personální



spolupracovat ve skupině na jednoduchém úkolu
naučit se přijmout kritiku a poučit se z ní

Kompetence občanské





zaujmout postoj k dodržování lidských práv v jednotlivých státech světa
zaujmout postoj k využívání přírodních zdrojů a jejich vyčerpatelnosti
naučit se zásady ochrany přírody
vytvořit si názor na terorismus, rasismus, válečné konflikty ve světě

Kompetence pracovní



vyžadovat zodpovědný přístup k zadaným úkolům
využívat získané vědomosti a dovednosti pro své další vzdělávání a profesní zaměření

Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
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Oblast:

Člověk a příroda
Očekávané výstupy
Žák:
Geografické informace,
zdroje dat, kartografie a
topografie
- organizuje a přiměřeně
hodnotí geografické
informace a zdroje dat
z dostupných
kartografických produktů
a elaborátů, z grafů,
diagramů, statistických a
dalších informačních
zdrojů
- používá s porozuměním
základní geografickou,
topografickou a
kartografickou
terminologii
-

-

přiměřeně hodnotí
geografické objekty, jevy
a procesy v krajinné sféře,
jejich určité pravidelnosti,
zákonitosti a odlišnosti,
jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost,
rozeznává hranice
(bariéry) mezi
podstatnými prostorovými
složkami v krajině
vytváří a využívá osobní
myšlenková (mentální)
schémata a myšlenkové
(mentální) mapy pro
orientaci v konkrétních
regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst,
objektů, jevů a procesů
v nich, pro vytváření
postojů k okolnímu světu

Předmět:

Období:

Zeměpis

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata



6. - 9.
informační a
dokumentační zdroje v
geografii

Osobnostní a sociální
výchova
- osobnostní rozvoj
Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení



základy geografické,
kartografie a
topografie
glóbus
plán a mapa
měřítko a obsah map
aplikace
kartografických a
topografických
znalostí
činnost s mapami,
grafy, diagramy a se
zeměpisnými atlasy
určování zeměpisné
polohy

6.

Osobnostní a sociální
výchova
- sociální rozvoj

6.

Osobnostní a sociální
výchova
- osobnostní rozvoj
Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

myšlenkové
(mentální) mapy

6.

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- Evropa a svět nás
zajímá
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Oblast:

Člověk a příroda
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Zeměpis

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Přírodní obraz Země
-

-

zhodnotí postavení Země
ve vesmíru a srovnává
podstatné vlastnosti Země
s ostatními tělesy sluneční
soustavy
prokáže na konkrétních
příkladech tvar planety
Země, zhodnotí důsledky
pohybů Země na život lidí
a organismů



Země jako vesmírné
těleso





6.
pohyby Země
roční období
Měsíc – přirozená
družice Země
oceány, kontinenty a
světadíly
časová pásma na Zemi




-

rozlišuje a porovnává
složky a prvky přírodní
sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost,
rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary
zemského povrchu

















-

porovnává působení
vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře,
jejich vliv na přírodu a
lidskou společnost








Oblast:

Člověk a příroda

přírodní obraz Země
stavba zemského
tělesa
podnebí a podnebné
pásy
oceány a moře
vodstvo na pevnině
ledovce
půdy
tropické deštné lesy
savany
pouště a polopouště
subtropické krajiny
stepi a lesostepi
lesy mírného pásu
tundry a polární
krajiny
vysoká pohoří a
výškové stupně
vnitřní přírodní síly
ovzduší
počasí
mechanismus větrů
v atmosféře
oběh vody na Zemi
lidé v přírodních
krajinách

6.

6.

6.

Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
Osobnostní a sociální
výchova
- osobnostní rozvoj
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- objevujeme Evropu a
svět
Environmentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky
života
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- objevujeme Evropu a
svět

Předmět:

Období:

Zeměpis

6. - 9.
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Očekávané výstupy

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

-

-

-

Regiony světa
rozlišuje zásadní
společenské atributy jako
kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci
regionů světa

lokalizuje na mapách
světadíly, oceány a
makroregiony světa podle
zvolených kritérií,
srovnává jejich postavení,
rozvojová jádra a periferní
zóny
porovnává a přiměřeně
hodnotí polohu, rozlohu,
přírodní, společenské,
politické a hospodářské
poměry, zvláštnosti a
podobnosti, potenciál a
bariéry jednotlivých
světadílů, oceánů,
vybraných makroregionů
světa a vybraných
(modelových) států
















Oblast:

Člověk a příroda

určení kritérií pro
lokalizaci regionů
světa
( přírodní oblasti,
podnebné oblasti,
sídelní oblasti,
jazykové oblasti,
kulturní oblasti,
hospodářské a
politické poměry)
rozdělení světa dle
zvolených kritérií

6. - 7.

6. - 7.

7.
Atlantský oceán,
Tichý oceán, Indický
oceán, Severní ledový
oceán
Afrika – přírodní a
socioekonomické
poměry, obyvatelstvo
a kolonizace, severní
Afrika, střední Afrika,
jižní Afrika
Austrálie a Oceánie –
přírodní a
socioekonomické
poměry, obyvatelstvo,
Australský svaz
Antarktida
Amerika – přírodní a
socioekonomické
poměry, Severní
Amerika (Kanada,
USA), Střední
Amerika (Mexiko,
Karibská oblast), Jižní
Amerika (Brazílie)
Asie – přírodní a
socioekonomické
poměry, východní,

Environmentální výchova
- základní podmínky
života
Výchova demokratického
občana
- principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
- interpretace vztahů
mediálních sdělení a
reality
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- Evropa a svět nás
zajímá
- objevujeme Evropu a
svět
Multikulturní výchova
- principy sociálního
smíru a solidarity

Předmět:

Období:

Zeměpis

6.-9.
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Očekávané výstupy

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

-

zvažuje, jaké změny ve
vybraných regionech
světa nastaly,nastávají,
mohou nastat a co je
příčinou zásadních změn
v nich

Společenské a hospodářské
prostředí
- posoudí na přiměřené
úrovni prostorovou
organizaci světové
populace, její rozložení,
strukturu, růst, pohyby a
dynamiku růstu a pohybů,
zhodnotí na vybraných
příkladech mozaiku
multikulturního světa

Asie (Japonsko, Čína),
jižní Asie (Indie),
jihovýchodní Asie
(Malí tygři),
jihozápadní Asie
střední Asie,
6. – 7.
Zakavkazsko
8.
 Evropa, střední
Evropa, západní
Evropa, jižní Evropa,
severní Evropa,
jihovýchodní Evropa,
východní Evropa,
Rusko,
 změny na mapě světa 6. - 9.



9.
obyvatelstvo světa a
jeho početní růst
 rozmístění
obyvatelstva na Zemi
 územní pohyb
obyvatelstva
 sociální a kulturní
globalizační procesy
 rozmístění lidských
ras, národů a jazyků
 územní aspekty
náboženství ve světě
 struktura obyvatelstva
 migrace
posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského 9.
sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel




venkovská sídla
městská sídla, proces urbanizace
územní struktura měst, funkce měst
Oblast:

Člověk a příroda

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- Evropa a svět nás
zajímá
Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání mediální
sdělení
Osobnostní a sociální
výchova
- osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
Environmentální výchova
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Multikulturní výchova
- etnický původ
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- jsme Evropané
Environmentální výchova
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
- vztah člověka k prostř
- ekosystémy

Předmět:

Období:

Zeměpis

6. - 9.
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Očekávané výstupy

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

-

-

zhodnotí přiměřeně
strukturu, složky a funkce
světového hospodářství,
lokalizuje na mapách
hlavní světové surovinové
a energetické zdroje




porovnává předpoklady a
hlavní faktory pro územní
rozmístění hospodářských
aktivit










-

porovnává státy světa a
zájmové integrace států
světa na základě
podobných a odlišných
znaků








-

lokalizuje na mapách
jednotlivých světadílů
hlavní aktuální
geopolitické změny a
politické problémy
v konkrétních světových
regionech

Oblast:

Člověk a příroda




světové hospodářství 9.
zemědělství, rybolov,
lesní a vodní
hospodářství
průmysl
doprava a spoje
služby obyvatelstvu
cestovní ruch a
rekreace
mezinárodní obchod, 9.
mezinárodní
hospodářské integrace,
globální trh
hlavní hospodářské
oblasti světa

státy na Zemi
poloha, rozloha,
lidnatost států
průběh a tvar státních
hranic
státní zřízení, způsob
vlády
správní členění
stupeň rozvoje států
světa
ohniska neklidu
v současném světě
nové státy na mapě
světa

9.

9.

Environmentální výchova
- ekosystémy
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- objevujeme Evropu a
svět

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- objevujeme Evropu a
svět
Environmentální výchova
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- objevujeme Evropu a
svět
Výchova demokratického
občana
- občan, občanská
společnost a stát
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- objevujeme Evropu a
svět
Multikulturní výchova
- lidské vztahy
Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
Osobnostní a sociální
výchova
- sociální rozvoj

Předmět:

Období:

Zeměpis

6. - 9.
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-

-

-

Očekávané výstupy
Žák:
Životní prostředí
porovnává různé krajiny
jako součást pevninské
části krajinné sféry,
rozlišuje na konkrétních
případech specifické
znaky a funkce krajin
uvádí konkrétní příklady
přírodních a kulturních
krajinných složek a prvků,
prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů
(biomů)
uvádí na vybraných
příkladech závažné
důsledky a rizika
přírodních a
společenských vlivů na
životní prostředí

Učivo


krajinná sféra,
přírodní sféra,
socioekonomická
sféra

9.



ekosystémy planety
Země

9.



využívání přírodních
zdrojů a energií
globální ekologické
problémy lidstva
udržitelnost života –
celosvětový,
mezinárodní,
environmentální
program a politika
ochrana životního
prostředí, chráněná
území přírody,
nástroje ochrany,
organizace ochrany
přírody a životního
prostředí

9.

místní region, naše
město
práce s turistickou
mapou
Jihočeský kraj, naše
město

8.






-

-

Česká republika
vymezí a lokalizuje místní
oblast (region) podle
bydliště nebo školy
hodnotí na přiměřené
úrovni přírodní,
hospodářské a kulturní
poměry místního regionu,
možnosti dalšího rozvoje,
přiměřeně analyzuje
vazby místního regionu
k vyšším územním
celkům
Oblast:

Člověk a příroda
Očekávané výstupy

Ročník





8.

Průřezová témata
Environmentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky
života

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- objevujeme Evropu a
svět
Environmentální výchova
- ekosystémy
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Výchova demokratického
občana
- občan, občanská
společnost, stát

Předmět:

Období:

Zeměpis

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata
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Žák:

-

hodnotí a porovnává na
přiměřené úrovni polohu,
přírodní poměry, přírodní
zdroje, lidský a
hospodářský potenciál
České republiky
v evropském a světovém
kontextu










lokalizuje na mapách
jednotlivé kraje České
republiky a hlavní jádrové
a periferní oblasti
z hlediska osídlení a
hospodářských aktivit



uvádí příklady účasti a
působnosti České
republiky ve světových,
mezinárodních a
nadnárodních institucích,
organizacích a integracích
států
Terénní geografická výuka,
praxe a aplikace
- ovládá základy praktické
topografie a orientace



-

-

Oblast:

Člověk a příroda
Očekávané výstupy






poloha a rozloha
geologická stavba a
povrch
geomorfologické
členění povrchu
vodstvo
podnebí, půdy a
ochrana krajiny
obyvatelstvo
průmysl
zemědělství

8.

Praha, Jihočeský kraj, 8.
Středočeský kraj,
Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj,
Ústecký kraj,
Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj,
Pardubický kraj,
Vysočina,
Jihomoravský kraj,
Zlínský kraj,
Olomoucký kraj,
Moravskoslezský kraj
8.
členství ČR
v mezinárodních
organizacích
zahraniční obchod

orientace v krajině
práce s mapami a
atlasy

6. - 9.

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- Evropa a svět nás
zajímá
- objevujeme Evropu a
svět
- jsme Evropané
Osobnostní a sociální
výchova
- sociální rozvoj
Environmentální výchova
- lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
- vztah člověka
k prostředí
- ekosystémy
Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání med. sdělení
Mediální výchova
- kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
- jsme Evropané

Osobnostní a sociální
výchova

Předmět:

Období:

Zeměpis

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata
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Žák:

-

v terénu
aplikuje v terénu
praktické postupy při
pozorování, zobrazování a
hodnocení krajiny







-

uplatňuje v praxi zásady
bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě




azimut
6. - 9.
pohyb podle mapy a
azimutu
schematické náčrtky
pochodové osy
odhad vzdáleností a
výšek objektů v terénu
jednoduché náčrtky
krajiny
6. - 9.
zásady pobytu ve
volné přírodě
živelné pohromy a
chování při nich

- osobnostní rozvoj
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5.7 Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Hudební výchova
Vzdělávací předmět: Hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Hudební výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa,
tj. osvojování s estetickým účinkem.
Ve vyučovacím předmětu Hudební výchova výuka směřuje k:
 porozumění hudebnímu umění
 aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku
komunikace
 získávání hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních,
instrumentálních, pohybových
Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět na 1. i na 2. stupni základní školy
vždy jednu hodinu týdně. Na 2.stupni je vybudována učebna hudební výchovy. Na 1. stupni
probíhá výuka ve třídách. Při hodinách hudební výchovy se aktivně využívají hudební nástroje
kytary, flétny, klávesy, housle. Velmi oblíbené jsou Orfeovy nástroje. Řada dětí se ve svém
volném čase učí hrát na zobcové flétny a často svých schopností také využívají ve výuce.
Vyučovací hodiny jsou v každém ročníku doplňovány ukázkami na CD. Žáci se takto učí vnímat
hudbu a utváří si na ni svůj názor. Každý školní rok pořádáme na 1. stupni pěveckou soutěž
o nejlepšího interpreta lidové písně.
Nevýhodou je absence kulturního zařízení ve městě. Proto zveme umělce do školy. Koncerty
pořádáme v tělocvičně nebo ve školní jídelně. Nejsou to ideální prostory pro hudební produkci
po stránce akustické, ani po stránce estetické. Snažíme se tento nedostatek vynahradit
pravidelnými zájezdy na muzikály.
Většina očekávaných výstupů je nereálná pro splnění u většiny žáků.

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Hudební výchova využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí zejména strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení




pochopit umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelnou součást
lidské existence
zpívat na základě svých dispozic v jednohlase či dvojhlase
naučit se využívat na základě svých schopností jednoduché hudební nástroje
k doprovázení skladeb a písní

155

Kompetence k řešení problémů





rytmizovat a melodizovat jednoduché texty
improvizovat v rámci nejjednodušších hudebních forem
orientovat se v zápisu jednoduché písně či skladby a umět ji realizovat
rozpoznat změnu tempa v proudu znějící hudby

Kompetence komunikativní


reagovat pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřovat tempo či dynamiku dané
písničky nebo skladby

Kompetence sociální a personální



rozpoznat při společné práci se spolužáky hudební formu jednoduché písně či skladby
vytvářet zápisem not jednoduchou předehru, mezihru a dohru

Kompetence občanské


rozpoznat v proudu hudby některé hudební nástroje brát hudební nástroj jako
dorozumívací prostředek mezi lidmi a národy, odlišit hudbu vokální a instrumentální

Kompetence pracovní
 ztvárňovat hudbu pohybem s využitím tanečních kroků na základě pohybových
schopností vytvářet pohybové improvizace
Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Oblast:

Umění a kultura
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Hudební výchova

1. - 3.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- zpívá na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase



pěvecký a mluvní
projev, pěvecké
dovednosti, nasazení
a tvorba tónů,

1. - 3.

Osobnostní a sociální
výchova-osobnostní
rozvoj
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- rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty,
improvizuje v rámci
nejjednodušších hudebních
forem
- využívá jednoduché
hudební nástroje
k doprovodné hře



- reaguje pohybem na znějící
hudbu pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie







- rozlišuje jednotlivé kvality
tónů, rozpozná výrazné
tempové a dynamické změny
v proudu znějící hudby
- rozpozná v proudu znějící
hudby některé hudební
nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální






Oblast:

Umění a kultura
Očekávané výstupy

dynamicky odlišný
zpěv
hudební rytmus,
realizace písní ve
2/4,3/4,a 4/4 taktu

1. - 3.

1. - 3.
hra na hudební
nástroje-reprodukce
motivů,témat,jednodu
chých skladbiček
pomocí
jednoduchých
hudebních nástrojů
z Orfeova
instrumentáře
taktování, pohybový
doprovod znějící
hudby, dvoudobý
třídobý, čtyřdobý
takt, taneční hry se
zpěvem, jednoduché
lidové tance
pohybové vyjádření
hudby a reakce na
změny v proudu
znějící hudby,
pohybová
improvizace
s využitím tan. kroků
1. - 3.
kvalita tónů, délka,
síla, barva, výška
vztahy mezi tóny,
souzvuk, akord
1. - 3.
hudba vokální,
instrumentální,
vokálně
instrumentální lidský
hlas a hudební nástroj
hudební styly a žánry,

Osobnostní a sociální
výchova-sociální rozvoj,
komunikace

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostechjsme Evropané

Předmět:

Období:

Hudební výchova

4. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- zpívá na základě svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase
či dvojhlase v durových i
molových tóninách a při



dvojhlas a vícehlas,
prodleva kánon
lidový dvojhlas apod.

4. - 5.

Osobnostní a sociální
výchova-osobnostní
rozvoj
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zpěvu využívá získané
pěvecké dovednosti
- realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností, /zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou/
,jednoduchou melodii, či
píseň zapsanou pomocí not



- využívá na základě svých
hudebních schopností a
dovedností, jednoduché popř.
složitější hudební nástroje
k doprovodné hře i
k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní
- rozpozná hudební formu
písně či skladby



- vytváří v rámci svých
individuálních dispozic
jednoduché předehry,
mezihry a dohry a provádí
elementární hudební
improvizaci









Oblast:

Umění a kultura
Očekávané výstupy

grafický záznam
vokální hudby, čtení
a zápis rytmického
schématu písně,
orientace
v notovém/grafickém
/ záznamu
jednoduché melodie,
její reprodukce
hra na hudební
nástroje, reprodukce
motivů témat

4. - 5.

4. - 5.

4. - 5.
hudební formy-malá
písňová forma, velká
písňová forma, rondo,
variace
4. - 5.
grafický záznam
melodie
rytmizace,
melodizace a
stylizace, hudební
improvizace tvorba
předeher, meziher, a
doher s využitím
tónového materiálu
písně
intonace, vokální
improvizace,
diatonické postupy
v Dur a Mol tóninách

Osobnostní a sociální
výchova-osobnostní
rozvoj, kreativita

Předmět:

Období:

Hudební výchova

4. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- rozpozná v proudu znějící
hudby některé z užitých
hudebních výrazových
prostředků, upozorní na
tempové, dynamické a
zřetelné harmonické změny



hudební výrazové
prostředky a hudební
prvky s výrazným
sémantickým
nábojem, rytmus
melodie harmonie,

4. - 5.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostechjsme Evropané
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- ztvárňuje hudbu pohybem
s využitím tanečních kroků
na základě individuálních
schopností a dovedností,
vytváří pohybové
improvizace





Oblast:

Umění a kultura
Očekávané výstupy

barva kontrast a
gradace
orientace v prostoru
pamětné uchování a
reprodukce pohybů
prováděných při tanci
či pohybových hrách
interpretace hudby,
slovní vyjádření

4. - 5.

Předmět:

Období:

Hudební výchova

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- využívá své individuální

hudební schopnosti a
dovednosti při hudebních
aktivitách






- uplatňuje získané pěvecké
dovednosti a návyky při
zpěvu i při mluveném
projevu v běžném životě,
zpívá dle svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase i
vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev
druhého
- reprodukuje na základě
svých individuálních
hudebních schopností a
dovedností různé motivy,
témata i části skladeb,
vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí
jednoduché hudební
improvizace



- realizuje podle svých
individuálních schopností a










vokálně
instrumentální
aktivity individuální a
společné
hlasová hygiena
vícehlasý a
jednohlasý zpěv
rozšiřování hlasového
rozsahu
tóniny, hudební
improvizace,
dynamika a její
proměny
durové a mollové
tóniny

6. - 7.

Orffovy nástroje,
flétny, keyboardy,
počítače
rytmické a melodické
zákonitosti
využívaní rytmické
zákonitosti při
vokálním projevu
použití jedn. nástrojů
– tempo, dynamika
notový záznam, jeho
proměny vzhledem

6. - 7.

8. - 9.

6. - 7.
8. - 9.

8. - 9.

6. - 7.
8. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova
– vlastní kreativita,
- nápad a originalita,
- estetické souvislosti
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dovedností písně a skladby
různých stylů a žánrů


- rozpozná některé z tanců
různých stylových období,
zvolí vhodný typ hudebně
pohybových prvků
k poslouchané hudbě a na
základě individuálních






Oblast:

Umění a kultura
Očekávané výstupy

k žánru a charakteru
skladby
improvizace
jednoduchých
hudebních forem,
převádění melodie
z nezpětné do zpětné
polohy
taneční kroky,
pantomima
taktování
orientace v prostoru
vlastní pohybové

6. - 7.

8. - 9.

Předmět:

Období:

Hudební výchova

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

-hudebních schopností
pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou
pohybovou vazbu
- orientuje se v proudu
znějící hudby, vnímá užité
hudebně výrazové prostředky
a charakteristické sémantické
prvky, chápe jejich význam
v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu
jako k logicky utvářenému
celku
- zařadí na základě
individuálních schopností a
získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji
z hlediska její slohové a
stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
- vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy
umění

ztvárnění










analýza významných
prvků skladby, pohyb
melodie
pravidelnost a
nepravidelnost
hudební formy

6. - 7.

kulturní tradice,
zvyky
hudební dílo, autor,
doba vzniku, život
autora
charakterizování díla
vytváření vlastních
soudů
módnost a
modernost, kýč,
provázanost,
inspirace, epigonství

6. - 7.

Multikulturní výchova
- vnímání rozmanitosti,
harmonie, diferenciace

8. - 9.

8. - 9.

6. - 7.
8. - 9.

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
– Jsme Evropané,
kulturní dědictví
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Výtvarná výchova pracuje s vizuálními systémy, které jsou nástrojem poznávání
a prožívání. Tvořivý přístup k práci při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména
z porovnávání dosavadní zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobní pocity, prožitky,
představivost, fantazii, intuici a invenci prostřednictvím kresby, malby, grafiky, koláže, frotáže,
modelování a dalších výtvarných technik.
Výtvarná výchova přistupuje k obraznému vyjádření jako k svébytnému prostředku
komunikace a spočívá v těchto oblastech:




rozvíjení smyslové citlivosti
uplatňování subjektivity
ověřování komunikačních prostředků

Na 1.stupni je výtvarné výchově věnována v 1.-3. ročníku jedna hodina týdně, ve 4.-5.
ročníku dvě hodiny. V rámci nabídky výtvarných agentur se žáci zúčastňují výstav pořádaných
v regionálních galeriích, několika výtvarných soutěží a vlastních školních soutěží. Na 2. stupni
je výtvarná výchova realizována v 6. a 9. ročníku v jedné hodině týdně, v 7. a 8. ročníku
ve dvou hodinách týdně. V každém ročníku je zařazeno několik projektů a během školního
roku se uskutečňují dva projekty pro celý druhý stupeň na téma Vánoce a Velikonoce. Používá
se také výukový software. Žáci prezentují své práce ve třídách a společných prostorách školy,
výzdoba se pravidelně obměňuje. Součástí výuky je také návštěva výstav výtvarných děl
a účast ve výtvarných soutěžích. Výuka výtvarné výchovy probíhá na 1. i 2. stupni
v kmenových třídách.

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení




vést žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům oblasti a aby
s nimi dovedli zacházet
ukázat žákům, že přehled v oblasti umění a kultury jim umožní prožitky z těchto
oborů lidské činnosti intenzivněji prožívat
naučit žáky samostatně pozorovat a experimentovat

161
Kompetence k řešení problémů



vést žáky k tomu, aby při svém hodnocení umění postupovali uvážlivě tak, aby svůj
názor byli schopni obhájit
předkládat žákům dostatečné množství estetických prožitků a poskytnout dostatek
prostoru k tomu, aby si uvědomili, že různí lidé vnímají stejnou věc různě

Kompetence komunikativní




vést žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování a aby sami tuto
komunikaci využívali
ukázat žákům, že vyslechnout názor druhých lidí na společně prožitý estetický
prožitek a vhodně na něj reagovat, může být přínosem
poskytnout dětem dostatečný prostor k jejich vlastnímu uměleckému projevu

Kompetence sociální a personální



předvést dětem na příkladech z dramatické, výtvarné, hudební a tělesné výchovy
nezbytnost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování
na základě respektování názorů každého žáka budovat v dětech sebedůvěru

Kompetence občanské




vysvětlit žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní
a historické dědictví
budovat v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost
vést žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do kulturního dění

Kompetence pracovní



vysvětlit žákům, jak správně používat výtvarné potřeby a jak o ně pečovat
vést žáky k zodpovědnému přístupu k výsledkům výtvarné práce

Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
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Oblast:

Umění a kultura
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Výtvarná výchova

1. – 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- rozpozná a pojmenovává
prvky vizuálně obrazného
vyjádření /linie, tvary,
objemy, barvy, objekty/,
porovnává je a třídí na
základě odlišností
vycházejících z jeho
zkušeností a představ
- v tvorbě projevuje své
vlastní životní zkušenosti,
uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání
linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich
kombinace
- vyjadřuje rozdíly při
vnímání události různými
smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí
vhodné prostředky



různé výtvarné
techniky a postupy
výtvarného
vyjadřování: kresba,
modelování a malba

1. - 3.




hra s barvou
experimentování
s různými
výrazovými
prostředky a
materiály

1. - 3.



vyjádření podnětů
hmatových,
sluchových,
pohybových, čicho vých a chuťových

1. - 3.

-interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně
obrazná vyjádření, odlišné
interpretace porovnává se
svojí dosavadní zkušeností



1. - 3.

Multikulturní výchovamultikulturalita

-na základě vlastní
zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně
vytvořil vybral či upravil
-při vlastních tvůrčích
činnostech pojmenovává
prvky vizuálně obrazného
vyjádření, porovnává je na
základě vztahů / světlostní
poměry barevné kontrasty,



vnímání, pozorování
a poznávání
vlastností objektů a
různých tvarů
manipulace s objekty
kompoziční
zákonitosti
vyjádření svého
názoru a schopnost
diskuse nad
výtvarným dílem
svým či jiných

1. - 3.

Osobnostní a sociální
výchova –kreativita
-originalita

prvky vizuálně
4. - 5.
obrazného vyjádření,
linie, tvary, objemy,
světelné a barevné
kvality, textury, jejich
jednoduché

Osobnostní a sociální
výchova
-osobnostní rozvoj
-rozvoj schopností
poznávání






Osobnostní a sociální
výchova-osobnostní
rozvoj, kreativita

163
proporční vztahy/

vztahy/podobnost,
kontrast,rytmus/,jejic
h kombinace a
proměny
v ploše,objemu a

Oblast:

Umění a kultura
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Výtvarná výchova

4. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:





- užívá a kombinuje prvky
vizuálně obrazného vyjádření
ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné
plochy, v objemovém
vyjádření modelování a
skulpturální postup,
v prostorovém vyjádření ve
vztahu k vlastnímu tělu i
jako nezávislý model
- při tvorbě vizuálně
obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu
vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho
nejbližší sociální vztahy



-nalézá vhodné prostředky
pro vizuálně obrazná
vyjádření vzniklá na základě
vztahu zrakového vnímání
k vnímání dalšími smyslyuplatňuje ji v plošné
objemové i prostorové tvorbě







prostoru, hračky,
objekty, lustrace
textů, volná malba,
skulptura,
plastika, animovaný
film, comics,
fotografiíe,elektronic
ký obraz, reklama
uspořádání objektů a 4. - 5.
celků-uspořádání na
základě jejich
výraznosti, velikosti a
vzájemného
postavení ve
statickém a
dynamickém
vyjádření
prostředky pro
vyjádření emocí,
pocitů, nálad,
fantazie, představ a
osobních zkušeností
manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho
umístění v prostoru,
akční tvar malby a
kresby
reflexe a vztahy
zrakového vnímání
k vnímání ostatními
smysly, vyjádření
podnětů hmatových,
sluchových, pohybo vých,čichových,chuť
ových,umělecká
výtvarná tvorba,
fotografie, film,
tiskoviny, televize,
elektronická média,
reklama

4. - 5.

4. - 5.

Osobností a sociální
výchova
-osobnostní rozvoj
kreativita

Osobnostní a sociální
výchova
-osobnostní rozvoj
kreativita
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Oblast:

Umění a kultura
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Výtvarná výchova

4. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- osobnost svého vnímání
uplatňuje v přístupu k realitě,
k tvorbě k tvorbě a
interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření, pro
vyjádření nových a
neobvyklých pocitů a
prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky včetně
prostředků a postupů
současného výtvarného
umění
- porovnává různé
interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke
zdroji inspirace

- nalézá a do komunikace
v sociálních vztazích
zapisuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral
či upravil



přístupy k vizuálně
obrazným
vyjádřením-hledisko
jejich
vnímání/vizuální,
statické, dynamické/
hledisko jejich,
motivace / fantazijní,
založené na
smyslovém vnímání

4. - 5.

osobnostní postoj ke
komunikaci- jeho
utváření a
zdůvodňování
v rámci skupin
v nichž se dítě
pohybuje, jejich
pozorování s vlastní
interpretací
 komunikační obsah
vizuálně obrazných
vyjádření,
v komunikaci se
spolužáky, rodinnými
příslušníky a v rámci
skupin v nichž se žák
pohybuje
 záměny tvorby a
proměny obsahu
vlastních vizuálně
obrazných vyjádření

4. - 5.

Mediální výchovainterpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

4. - 5.

Multikulturní výchovaetnický původ
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Oblast:

Umění a kultura
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Výtvarná výchova

6. - 9.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- vybírá, vytváří a
pojmenovává co nejširší škálu
prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů,
uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů,
představ a poznatků, variuje
různé vlastnosti prvků a jejich
vztahů pro získání osobitých
výsledků
- užívá vizuálně obrazných
vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných
ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie
- užívá prostředky pro
zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích,
k tvorbě užívá některé metody
uplatňované v současném
výtvarném umění a
digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie,
video, animace
- vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření, porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky
již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných
vyjádření
- rozliší působení vizuálně
obrazného vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a
v rovině sociálně utvářeného
a symbolického obsahu
- interpretuje umělecká,
vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulosti,
vychází při tom ze svých
znalostí historických
souvislostí i z osobních





vizuálně obrazné
vyjádření, jeho prvky
ve vztazích a
uspořádání,
linie, tvary, objemy,
světlo, barva, textura

6. - 7.



uspořádání objektů do 6. - 7.
celků, lineární,
světlostní a barevné
vztahy



vztahy vnímání
zrakem a ostatními
smysly,
reflexe ostatních
uměleckých druhů a
podnětů z okolí

6. - 7.

smyslové účinky
obrazných vyjádření
kombinace a variace
vlastní tvořivosti,
podnětem je např.
tiskovina, reklama

6. - 7.












Mediální výchova –
tvorba mediálního sdělení

6. - 7.
prostředky pro
vyjádření emocí,
nálad, fantazie,
představ i zkušeností,
manipulace s objekty,
pohyby těl
6. - 7.
typy vizuálně
obrazných vyjádření
hračky, objekty, texty,
skulptura, plastika,
volná malba

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj – kreativita

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech – Jsme
Evropané
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zkušeností a prožitků
Oblast:

Předmět:

Období:

Umění a kultura

Výtvarná výchova

6. - 9.

Očekávané výstupy
Žák:
- porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní,
společenské a kulturní
podmíněnosti svých
hodnotových soudů

Učivo

Ročník



přístupy k obrazným
vyjádřením

6. - 7.

- ověřuje komunikační
účinky vybraných,
upravených či samostatně
vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření
v sociálních vztazích, nalézá
vhodnou formu pro jejich
prezentaci
- vybírá, vytváří a
pojmenovává co nejširší škálu
prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů,
uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů,
představ a poznatků, variuje
různé vlastnosti prvků a jejich
vztahů pro získání osobitých
výsledků



zaujímání osobního
postoje, nabývání
komunikačního
obsahu a jeho
proměny

6. - 7.



vizuálně obrazné
vyjádření, jeho prvky
ve vztazích a
uspořádání

8. - 9.

- užívá vizuálně
obrazných vyjádření
k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a
k zaznamenání podnětů
z představ a fantazie



uspořádání objektů do 8. - 9.
celků,
lineární, světlostní a
barevné vztahy,
plasticita,
zaznamenání
časového průběhu



Průřezová témata
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- užívá prostředky pro
zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích,
k tvorbě užívá některé metody
uplatňované v současném
výtvarném umění a
digitálních médiích –
počítačová grafika, fotografie,
video, animace



Oblast:

Umění a kultura
Očekávané výstupy
Žák:
- vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření, porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky
již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných
vyjádření
- rozliší působení vizuálně
obrazného vyjádření v rovině
smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a
v rovině sociálně utvářeného
a symbolického obsahu
- interpretuje umělecká
vizuálně obrazná vyjádření
současnosti i minulosti,
vychází při tom ze svých
znalostí historických
souvislostí i z osobních
zkušeností a prožitků
- porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření,
vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní,
společenské a kulturní
podmíněnosti svých
hodnotových soudů

vztahy vnímání
zrakem a ostatními
smysly

Mediální výchova –
tvorba mediálního sdělení

Předmět:

Období:

Výtvarná výchova

6. - 9.

Učivo


8. - 9.

Ročník

Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj – kreativita

smyslové účinky
obrazných vyjádření
8. - 9.







prostředky pro
vyjádření emocí,
nálad, fantazie,
představ i zkušenosti
typy vizuálně
obrazných vyjádření,
skulptura, plastika,
volná malba,
animovaný film,
komiks, fotografie,
dramatická akce
přístupy k obrazným
vyjádřením

8. - 9.

8. - 9.

Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech – Jsme
Evropané

Mediální výchova –
vnímání autora
mediálního sdělení
8. - 9.
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5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku souvislosti
s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech
jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Žáci si upevňují hygienické,
stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé
látky, předcházet úrazům a čelit vlastním ohrožením v každodenních i mimořádných situacích.
Rozšiřují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích
mezi lidmi.
Ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví výuka směřuje k:
 poznání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody
 získání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět,
i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
 osvojování preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu
 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného
předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti
 aktivnímu zapojení do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně
prospěšných činností ve škole i v obci
Na naší škole se výchova ke zdraví vyučuje jako samostatný předmět v 6. a 7. ročníku
vždy po jedné vyučovací hodině týdně. Výuka probíhá různými formami – vyučovací hodina
klasická, skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže,
testy, dramatizace, PC, video, DVD, besedy, dotazníky, interwiev, exkurze. S výukou souvisí
dlouhodobé projekty „Malá policejní akademie“, „Volba povolání“, besedy a přednášky s Policií
ČR, sdružením META z Jindřichova Hradce a dalších odborníků z oborů zdravého životního
stylu a sexuální výchovy.

Klíčové kompetence
Ve vyučovací předmětu Výchova ke zdraví využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí strategie, které mají žáků umožnit:
Kompetence k učení



předávat, vyhledávat a třídit zajímavé informace se zdravotní tématikou v souvislosti
s běžným životem
naučit se operovat s obecně užívanými termíny
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Kompetence k řešení problémů




naučit se vhodnému chování v různých situacích ve škole i v místě bydliště
vyhledávat vhodné informace k řešení problémů
uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit

Kompetence komunikativní







formulovat a vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně
naslouchat promluvám druhých lidí
účinně se zapojit do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat
využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů k dobré a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi
naučit se využívat všechna dostupná a komunikační media

Kompetence sociální a personální






naučit se spolupracovat ve skupině
vytvářet příjemnou atmosféru v týmu na základě ohleduplnosti, úcty při jednání
s druhými lidmi
umět vést diskusi, respektovat různá hlediska
podporovat sebedůvěru a samostatný rozvoj

Kompetence občanské






respektovat přesvědčení druhých lidí, vcítit se do situace ostatních lidí, odmítat útlak
a hrubé zacházení, postavit se proti fyzickému a psychickému násilí
rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytnout dle možností účinnou
pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka
aktivně se zapojit do kulturního dění a sportovních aktivit v našem městě
naučit se dbát na kvalitní životní prostředí, rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany
zdraví

Kompetence pracovní





dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky
přistupovat k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých, ochrany životního prostředí
naučit se využívat znalosti a zkušenosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

Kompetence digitální


olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
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získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Výchova ke zdraví

6. - 7.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Rodina, osobní bezpečí
- respektuje přijatá pravidla
soužití mezi vrstevníky a
partnery a pozitivní
komunikací a kooperací
přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů
v širším společenství
/rodina, komunita/
-vysvětlí role členů
komunity/ rodiny, třídy,
spolku/ a uvede příklady
pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního
klimatu /vrstevnická
komunita, rodinné
prostředí/ z hlediska
prospěšnosti zdraví
- rozlišuje katastrofy a
hromadná neštěstí, posoudí
význam integrovaného
záchranného týmu, civilní
obrany







rodina, vztahy a
pravidla soužití
v prostředí komunity
vztahy ve dvojicích
analyzuje příčiny
trestné činnosti
mladistvých a dokáže
navrhnout možnosti
ochrany poškozování
majetku, sprejeři,
varuje před různými
podobami násilí a
není lhostejný
k týrání a zneužívání
nejen dětí, ale i
starých lidí



člověk
v mimořádných
situacích



pravidla a bezpečí
silničního provozu

6. - 7.
6. - 7.

Osobnostní a sociální
výchova-porozumění
sobě samému, druhým,
zvládání vlastního
chování

6. - 7.

6. - 7.

6. - 7.

6. - 7.

6. - 7.

Péče o zdraví
Předmět:

Období:

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

6. -7.

Očekávané výstupy

Učivo

Oblast:

Žák:

odpovědnost ve prospěch
aktivní podpory zdraví
-usiluje v rámci svých
možností a zkušeností o
aktivní podporu zdraví
-vyjádří vlastní názor
k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny i
v nejbližším okolí

Roční
k

Průřezová témata

6. - 7.

Mediální výchovavede
k uvědomování si
hodnoty vlastního
života, zvláště
volného času a
odpovědnosti za
jeho naplnění

Závislosti





skryté formy individuálního
násilí
sexuální kriminalita
bezpečné chování,
dodržování pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví
manipulativní reklama a
informace

6. - 7.
6. - 7.

6. - 7.
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Zdravá výživa
-dává do souvislosti složení
stravy a způsob stravování
s rozvojem civilizačních
nemocí a v rámci svých
možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky
- uplatňuje osvojené
preventivní způsoby
rozhodování, chování a
jednání v souvislosti
s běžnými, přenosnými
civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se
zdravotním problémem a
v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc










různé relaxační techniky
k překonání únavy, stresu

6. - 7.

6. - 7.
výživa a zdraví
zásady zdravého stravování
vliv životních podmínek a
způsobu stravování na zdraví
poruchy příjmu potravy
posoudí rozdíly mezi
zdravou a nezdravou
výživou, hledá souvislosti se
vznikem některých
civilizačních chorob
6. - 7.
zhodnotí pozitivní a
negativní alternativní výživy
navrhuje jídelníček pro
vybranou skupinu lidí

Rizika ohrožující zdraví a
jejich prevence
-projevuje odpovědný vztah
k sobě samému, k vlastnímu
dospívání a pravidlům
zdravého životního stylu;
dobrovolně se podílí na

Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy
Žák
programech podpory zdraví
v rámci školy a obce
-samostatně využívá
osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální
dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání
únavy a předcházení
stresovým situacím
Změny v životě člověka a
jejich reflexe- sexuální
výchova




stres-jeho vztah ke zdraví
aplikuje hry na
sebepoznávání, využití
k relaxaci, poznání sebe i
druhých

6. - 7.
6. - 7.

Osobnostní a
sociální výchovasociální rozvoj
sebepoznání a

Předmět:

Období:

Výchova ke zdraví

6. - 7.

Učivo

Roční
k

Průřezová témata
sebepojetí, pozitivní
postoj k sobě
samému a druhým
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-optimálně reaguje na
fyziologické změny v období
dospívání a kultivovaně se
chová k opačnému pohlaví
- v souvislosti se zdravím,
etikou, morálkou a životními
cíli mladých lidí přijímá
odpovědnost za bezpečné
sexuální chování

Prevence zneužívání
návykových látek a
společenská nebezpečnost
-dává do souvislosti
zdravotní a psychosociální
rizika spojená se
zneužíváním návykových
látek a životní perspektivu
mladého člověka; uplatňuje
osvojené sociální dovednosti
a modely chování při
kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i
mimo ni; v případě potřeby












dětství, puberta, dospívání
sexuální dospívání a
reprodukční zdraví
pravidla společenského
chování
předčasná sexuální
zkušenost, těhotenství,
rodičovství mladistvých,
poruchy pohlavní identity
posouzení vhodných druhů
antikoncepce a vysvětlení
jejího významu při
plánovaném rodičovství

6. - 7.
6. - 7.
6. - 7.
6. - 7.

6. - 7.

6. - 7.
posoudí zdravotní a
psychosociální rizika
spojená se zneužíváním
návykových látek
dokáže se bránit vzniku
závislosti kvalitním trávením
volného času, rozvíjením
vlastních zájmů

Předmět:

Období:

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

6. - 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Oblast:

Žák:

vyhledá odbornou pomoc
sobě nebo druhým
-vyhodnotí na základě svých
znalostí a zkušeností možný
manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt;
uplatňuje osvojené
dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a
agresi
-projevuje odpovědné
chování v situacích ohrožení





hledá a zprostředkuje
informace o protidrogových
institucích a odbornících,
kteří pomáhají závislým
v určitém regionu
na základě svých znalostí
vyhodnotí situaci jak jednat
s lidmi pod vlivem alkoholu
nebo drogy, navrhne postup
první pomoci-

Roční
k
6. - 7.

6. - 7.

6. - 7.

Průřezová témata
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zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech;
v případě potřeby poskytne
adekvátní pomoc
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vzdělávací obor: Tělesná výchova
Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví, s nimiž
se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě.
Vyučovací předmět 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 a zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil
a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života.
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova výuka směřuje k:
 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a vnímání
radostných prožitků z činnosti podpořené pohybem
 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět,
i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
 propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními
postoji, s volním úsilím atd.
 chápání tělesné zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako dobrého
předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět v 1., 4., 5., 6., 7. ročníku
vždy po dvou hodinách týdně a ve 2., 3., 8., 9. ročníku tři hodiny týdně.
K vyučování tělesné výchovy má škola velmi dobré podmínky. Součástí sportovního
areálu je stadion, který má 400m dráhu s umělým povrchem, sportovní halu a 100m spojovací
chodbu s umělým povrchem. K vyučování slouží také volejbalové kurty.
V rámci výuky tělesné výchovy se žáci 1.stupně zúčastňují plaveckého výcviku,
pro první a druhý ročník ralizujeme ve spolupráci Děti do bruslí výuku bruslení a pro zájemce
ze 7.tříd se pravidelně pořádá týdenní lyžařský výcvik. Kromě výuky ve všech hlavních
sportovních odvětvích škola preferuje míčové hry / 1. stupeň-vybíjená, 2. stupeň-volejbal,
basketbal a lehkou atletiku. Na škole funguje Školní sportovní klub, který je členem AŠSK.
Na škole pořádáme soutěže v různých sportovních disciplínách.
Žáci 1.stupně se pravidelně zúčastňují soutěží atletické všestrannosti, plavecké olympiády
a soutěže ve vybíjené.
Starší žáci 2. stupně své pohybové nadání mohou uplatnit v soutěžích Poháru rozhlasu,
plavecké olympiádě, atletickém čtyřboji, basketbale, volejbale a fotbale.
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Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení




poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj
prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou
systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti

Kompetence k řešení problémů



přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání cesty k jeho
odstranění
hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech

Kompetence komunikativní




vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva
otevírání prostoru k diskusi o taktice družstva
pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovní činnosti a jejich prezentace

Kompetence sociální a personální





dodržování pravidel fair play
prezentaci a podporu myšlenek olympijského hnutí
rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva
rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva

Kompetence občanské





podporu aktivního sportování
objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách
první pomoc při úrazech lehčího charakterů
emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin

Kompetence pracovní




příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu i v celém životě
vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest k jejich
minimalizaci
zpracování a prezentaci naměřených výkonů
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Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Tělesná výchova

1. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- spojuje pravidelnou
každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti



- zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve
skupině, usiluje o jejich
zlepšení
- spolupracuje při
jednoduchých týmových
pohybových činnostech a
soutěží
- uplatňuje hlavní zásady
hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
- reaguje na základní pokyny
a povely k osvojované
činnosti a její organizaci





- podílí se na realizaci
pravidelného pohybového
režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje
přiměřenou samostatnost a
vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
- zařazuje do pohybového
režimu korektivní cvičení,
především v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo
vlastní svalovým oslabením



- zvládá v souladu













znalost základních
zdraví prospěšných
cvičení a vhodného
prostředí pro
pohybovou činnost
základy gymnastiky
základy atletiky
základy sportovních
her
rytmické a kondiční
formy cvičení

1. - 3.

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj - psychohygiena

1. - 3.

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj-sebepoznání a
sebepojetí

pohybové hry různého
zaměření
s pomůckami i bez
pomůcek
základní hygiena po
TV a při jiných
pohybových
činnostech
znalost smluvených
gest a signálů při
pohybových
činnostech
význam pohybu pro
zdraví (pohybový
režim žáků, délka a
intenzita pohybu)
kondiční cvičení

1. - 3.

Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvojkooperace a kompetice

1. - 3.

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj-sebepoznání

1. - 3.

4. - 5.

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj-psychohygiena

4.-5.
příprava organismu
(příprava před
pohybovou činností,
uklidnění po zátěži,
napínací a protahovací
cvičení)
4. - 5.
pohybové hry

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj
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s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti, vytváří varianty
osvojených pohybových her
- uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování
v běžném chování v běžném



Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy

4. - 5.
základní hygiena po
TV a při jiných
pohybových aktivitám

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj-sebepoznání

Předmět:

Období:

Tělesná výchova

1. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

sportovním prostředí,
adekvátně reaguje v situaci
úrazu spolužáka
- jednoduše zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spolužáka
a reaguje na pokyn
k vlastnímu provedení
pohybové činnosti
- jedná v duchu fair play:
dodržuje pravidla her a
soutěží,pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně
reaguje,respektuje při
pohybových činnostech
opačné pohlaví
- užívá při pohybových
činnostech základní osvojené
tělocvičné názvosloví, cvičí
podle jednoduchého nákresu,
popis cvičení
- zorganizuje nenáročné
pohybové činnosti a soutěže
na úrovni tříd
- změří základní pohybové
výkony a porovná je
s předcházejícími
- orientuje se v informačních
zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcí
ve škole i v místě bydliště,
samostatně získává potřebné
informace



poučení o bezpečnosti 4. - 5.



základy sportovních
her
základy gymnastiky
základy atletiky

4. - 5.

Osobnostní a sociální
výchova – spolupráce a
komunikace - sebepoznání

základy sportovních
her
základy atletiky
pravidla her a soutěží

4. - 5.

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj – spolupráce a
komunikace



znalost smluvených
gest a signálů při
pohybových
činnostech

4. - 5.



4. - 5.
pravidla
zjednodušených
osvojovaných
pohybových činností
(her, závodů, soutěží)
pravidla osvojovaných 4. - 5.
pohybových činností

Osobnostní a sociální
výchova – spolupráce a
komunikace

zdroje informací o
pohybových
činnostech

Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopnosti poznání










4. - 5.
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Předmět:

Období:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

6. - 9.

Očekávané výstupy

Učivo

Oblast:

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Činnosti ovlivňující zdraví
- aktivně vstupuje do
organizace svého
pohybového režimu, některé
pohybové činnosti zařazuje
pravidelně s konkrétním
účelem
- samostatně využívá
osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální
dovednosti k regeneraci
organismu, překonání únavy
a předcházení stresovým
situacím
- usiluje o zlepšení své
tělesné zdatnosti; z nabídky
zvolí vhodný doprovodný
program











- samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly





správné držení těla
zvyšování kloubních
pohybu
preventivní
pohybová činnost
správné zapojení
dechu

6. - 9.

celkové posilování
svalového aparátu
prevence a korekce
jednostranného
zatížení a svalových
dysbalancí
rozvoj vytrvalosti
zdravotně
orientovaná činnost
žák je schopen
individuálního
rozcvičení
strečink celého těla
před a po ukončení
hodiny
na závěr hodiny
uvolnění
nejzatíženějších partií
těla

6. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj – seberegulace a
sebeorganizace

6. - 9.

Předmět:

Období:

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

6.-9.

Očekávané výstupy

Učivo

Oblast:

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- uplatňuje vhodné a
bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu;
předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost





6.-9.
seznámení žáků
s vhodným a
bezpečným chováním
na sportovních akcích
konaných ve škole i
mimo školu
zásady bezpečného

Environmentální
výchova – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí
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používání
konkrétních
sportovních potřeb a
nářadí
Činnosti ovlivňující úroveň
pohybových dovedností
- zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech












Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy

pohybové hry
závody jednotlivců i
družstev s různým
zaměřením
netradiční pohybové
hry a aktivity
sportovní hry
vybíjená- taktika,
rozhodnost,
pohotovost
košíková – správný
postoj při přihrávce,
driblink pravou a
levou rukou bez
očního kontaktu
s míčem, driblinková
abeceda
přehazovaná –
přehození míče přes
síť, rychlá a přesná
přihrávka, prudké
odehrání míče do
soupeřova pole ve
výskoku jednoruč i
obouruč
košíková – dvojtakt,
střelba na koš,
driblink se slalomem,
nácvik herní činnosti,
obranný pohyb

6. - 9.

6.

7.

Předmět:

Období:

Tělesná výchova

6. - 9.

Učivo

Ročník

Žák:




Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj
– kooperace a
kompetence

odbíjená – nácvik
přihrávek vrchem,
odbíjení spodem
košíková – útok,
obrana – osobní,
zónová, poziční
střelba, střelba
z dálky, clony,

8.

Průřezová témata
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- zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech















Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy

uvolňování hráče
odbíjená – přihrávky
vrchem i spodem přes
síť, podání spodem i
vrchem, nácvik útoku
při přihrávce,
blokování
košíková – postupný
útok, rychlý
protiútok, těsná
osobní obrana po
celém hřišti
odbíjená – příjem
podání spodem,
vrchem, rozehrání
balonu přes
nahrávače, nácvik
smeče, hra v poli
herní varianty
doplňkové sportovní
hry – minikopaná,
házená, florbal, ringo
průpravná cvičení
lyžování – v případě
zájmu bude škola
pořádat týdenní kurz
atletika – atletická
abeceda –
liftink,skiping,
zakopávání,
předkopávání,
odpichy, oštěpařský
krok, cval stranou
rychlé běhy na
krátkou trať,



9.

6. - 9.

7.

6. - 9.

Období:

Tělesná výchova

6. - 9.

Učivo




Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj
– kooperace a kompetice

Předmět:

Žák:





8.

štafetové běhy
štafetové předávky
hody kriketovým
míčkem
skok do dálky
skok do výšky –
flokem
rychlé starty

Ročník

Průřezová témata
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z různých poloh
gymnastika – kotoul
vpřed a vzad
stoj na rukou se
záchr.
přemet stranou
přeskok přes kozu na
šíř a na dél
6. - 9.
přeskok vyšší
švédské bedny
s trampoliny
kruhy – kotoul vpřed
a vzad, houpání sedě,
rotace kolem své osy
hrazda – vzpor na
rukou, kotoul vpřed,
vzpor na rukou
přešvihem únožmo,
výmyk
šplh na laně a tyči
úpoly – význam
úpolových sportů pro
sebeobranu a
brannost
přetahy, přetlaky,
úpolové odpory,
střehové postoje
sebeobrana – držení
soupeře na zemi,
obrana proti objetí
zpředu, obrana proti
škrcení, pády
estetické a kondiční
formy s hudbou





- zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je
aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech













Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy
Žák:
- posoudí provedení
osvojované pohybové
činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné
možné příčiny

Předmět:

Období:

Tělesná výchova

6. - 9.

Učivo




Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj
– kooperace a kompetice

Ročník

sebehodnocení v dané 6. - 9.
pohybové činnosti
znají a dodržují
pravidla dané
pohybové činnosti
sami označí zjevné
nedostatky a
s pomocí spolužáků
nebo učitele pracují

Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj – komunikace
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na jejich odstranění
Činnosti podporující
pohybové učení
- užívá osvojované
názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího,
diváka, čtenáře novin a
časopisů, uživatele internetu
- naplňuje ve školních
podmínkách základní
olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu
- dohodne se na spolupráci i
jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a
dodržuje ji
- rozlišuje a uplatňuje práva
a povinnosti vyplývající
z role hráče, rozhodčího,
diváka, organizátora

- sleduje určené prvky
pohybové činnosti a výkony,
eviduje je a vyhodnotí




komunikace v TV
tělocvičné názvosloví
osvojovaných
činností

6. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj - komunikace




historie olymp. Her
MOV, ČOV,ODM

6. - 9.

Multikulturní výchova lidské vztahy, etnický
původ



týmová hra podle
platných či
dohodnutých pravidel

6. - 9.



pravidla
osvojovaných
pohybových činností
a jejich aplikace při
hře, organizuje, řídí,
přebírá roli
rozhodčího
statistická zjištění,
odhady, přesná
měření délky,
rychlosti, výšky
práce se stopkami,
pásmem
evidují a vyhodnocují
zjištěná data

6. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova – morální rozvoj
- řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální
výchova – morální rozvoj
- řešení problémů a
rozhodovací dovednosti






Oblast:

Člověk a zdraví
Očekávané výstupy
Žák:
- zorganizuje samostatně i
v týmu jednoduché turnaje,
závody, turistické akce na
úrovni školy; spolurozhoduje
osvojované hry a soutěže

- zpracuje naměřená data a
informace o pohybových





Osobnostní a sociální
výchova – morální rozvoj
- řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

Předmět:

Období:

Tělesná výchova

6. - 9.

Učivo


6. - 9.

organizace prostoru a
pohybových činností
postupné přebírání
některých
organizačních a
hodnotících úkolů od
učitele
práce s tabulkou,
výsledkovou listinou

Ročník

Průřezová témata

6. - 9.

Osobnostní a sociální
výchova – morální rozvoj
- řešení problémů a
rozhodovací dovednosti

6. - 9.

Mediální výchova – tvorba
mediálního sdělení
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aktivitách a podílí se na
jejich prezentaci







doplňování
příslušných dat
čtení potřebných dat
zjišťování dat
grafické zpracování
dat
prezentace dat

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vzdělávací obor: Člověk a svět práce
Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Pracovní činnosti se zaměřuje na pracovní dovednosti a návyky.
Doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším
životě a ve společnosti. Žák přichází do styku s konkrétní lidskou činností a technikou.
Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí
pracovat s různými materiály, osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí
se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. Ve všech tematických
okruzích jsou žáci vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Pracovní činnosti v 1-5. ročníku se vyučují jako samostatný předmět po jedné vyučovací
hodině týdně. Ve všech ročnících se pracuje s drobným materiálem ( papír, látka, korek, model.
hmota, dřívka, špejle, přírodní materiál apod.) . Provádějí se práce montážní a demontážní
(stavebnice). Od 3. ročníku žáci provádějí pěstitelské práce ve třídě nebo na školní zahradě. Žáci
4.-5. ročníku využívají školní dílnu a školní cvičnou kuchyň.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je rozdělen do 4 tematických okruhů:





práce s drobným materiálem
konstrukční činnost
pěstitelské práce
příprava pokrmů

Pracovní činnosti v 6. - 8. ročníku se vyučují rovněž jako samostatný předmět s týdenní
hodinovou dotací. Vzhledem k materiálně technickým a pedagogickým záměrům školy jsou
vybrány tematické okruhy pro všechyn žáky společné. S výukou souvisí dlouhodobý projekt
„Volba povolání“ (besedy, přednášky, exkurze podle aktuální nabídky a situace).
Obory:

práce s technickými materiály
pěstitelské práce, chovatelství
svět práce
design a konstruování
příprava pokrmů
pěstitelské práce, chovatelství
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svět práce
design a konstruování
provoz a údržba domácnosti
Vzdělávání v předmětu pracovní činnosti směřuje k:








osvojení základních dovedností a návyků v různých pracovních oblastech, zejména
v činnostech domácnosti, vedení domácnosti
osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
získávání kladného vztahu k práci a odpovědný postoj k její kvalitě
orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce
osvojování potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního
profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
zvládnutí jednoduchých pracovních postupů
seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení






poznat smysl a cíl učení
naučit se pracovat podle ověřených postupů a návodů
poznávat vlastnosti materiálů a surovin a jejich použitelnost
provádět jednoduché pěstitelské činnosti
vytvářet předměty z tradičních i netradičních materiálů

Kompetence k řešení problémů








pečovat o nenáročné rostliny
připravit tabuli pro jednoduché stolování
ověřovat pracovní postupy na základě praktických cvičení
volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
uvědomit si potřeby osvojovat si praktické řešení problému
seznámit se s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní
orientace
naučit se řešit obdobné situace, využít dovedností při práci s technickými materiály
a při přípravě pokrmů

Kompetence komunikativní
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při komunikaci používat správné technické názvosloví
promýšlet pracovní postupy
při komunikaci používat správné technické názvosloví
využívat informační zdroje a získání nových poznatků
objasnit si pojmy související s volbou povolání
dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků

Kompetence sociální a personální





využívat při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
spolupracovat ve dvojici nebo ve skupině
uvědomovat si ohleduplnost na pracovišti
přispívat do diskuse a respektovat názory jiných

Kompetence občanské






poskytovat účinnou pomoc spolužákovi
pochopit vztah člověka k životnímu prostředí
respektovat a oceňovat naše tradice
poskytovat první pomoc při zranění
dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování

Kompetence pracovní






udržovat pořádek na pracovním místě
dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla
dodržovat technologická pravidla a postupy, myslet na ochranu svého zdraví a zdraví
druhých
využívat své znalosti v praxi
dbát na životní prostřed

Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Oblast:

Člověk a svět práce
Očekávané výstupy

Předmět:

Období:

Pracovní činnosti

1. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

- jednoduchými postupy



vlastnosti materiálů

Osobnostní a sociální
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vytváří předměty z tradičních
i netradičních materiálů

- pracuje podle slovního
návodu a předlohy




(přírodniny,
modelovací hmota,
papír, karton, textil,
aj,)
pracovní pomůcky a
nástroje
jednoduché pracovní
operace a postupy
práce s návodem,
předlohou, náčrtem
sestavování modelů
ze stavebnic

1. - 3.

1. - 5.

- zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi
- provádí pozorování přírody




základní podmínky
pro pěstování rostlin

1. - 3.

- pečuje o nenáročné rostliny



1. - 3.

- připraví tabuli pro
jednoduché stolování



pěstování pokojových
rostlin
jednoduchá úprava
stolu
pravidla správného
stolování
jednoduché pracovní
operace
vlastnosti materiálu
pracovní pomůcky a
nástroje
lidové zvyky, tradice,
řemesla



pracovní pomůcky a
nástroje – funkce a
využití

4. - 5.



organizace práce

4. - 5.


- vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a
postupy na základě své
představivosti různé výrobky
z daného materiálu
- využívá při tvořivých
činnostech s různým
materiálem prvky lidových
tradic
- volí vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu
- udržuje pořádek na
pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu

Oblast:

Člověk a svět práce
Očekávané výstupy
Žák:






výchova
-osobnostní rozvoj,
kreativita

1. - 3.
Enviromentální výchova
- ekosystémy
- základní podmínky
života

1. - 3.

4. - 5.

Osobnostní a sociální
výchova
-kreativita

4. - 5.

Enviromentální výchova
- vztah člověka
k prostředí

Předmět:

Období:

Pracovní činnosti

1. - 5.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

187
- provádí při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž
- provádí jednoduché
pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské
pokusy a pozorování





- ošetřuje a pěstuje pokojové
rostliny i jiné rostliny




- orientuje se v základním
vybavení kuchyně



- připraví samostatně
jednoduchý pokrm



- dodržuje pravidla
správného stolování a
společenského chování




Oblast:

Člověk a svět práce
Očekávané výstupy

stavebnice,
sestavování modelů

4. - 5.

základní podmínky
pro pěstování rostlin,
4. - 5.
půda a její
zpracování, výživa
rostlin, osivo
pěstování rostlin ze
semen v místnosti, na
zahradě
pěstování pokojových
rostlin
4. - 5.
rostliny jedovaté,
alergie; rostliny jako
drogy
základní vybavení
4. - 5.
kuchyně
výběr, nákup a
skladování potravin
technika v kuchyni
jednoduchá úprava
stolu, pravidla
správného stolování

4. - 5.
4. - 5.

Osobnostní a sociální
výchova-komunikace
- mezilidské vztahy
- morální rozvoj

Předmět:

Období:

Pracovní činnosti

6. - 8.

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

Práce s technickými
materiály
- provádí jednoduché práce
s technickými materiály a
dodržuje technologickou
kázeň
- řeší jednoduché technické
úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
- organizuje a plánuje svoji
činnost



- užívá technickou
dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt








vlastnosti materiálů,
užití v praxi
základní postupy
opracování
pracovní pomůcky,
nářadí a nástroje pro
ruční opracování

6.

Osobnostní a sociální
výchova-kooperace

6. - 7.
6.-8.

6.-8.
organizace práce,
časové rozvržení a
následnost
pracovního postupu
7.-8.
technické výkresy,
náčrty, informace,
dokumentace, návody

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj - seberegulace
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výrobku
- dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a
nářadím ; poskytne první
pomoc při úrazu
Pěstitelské práce a
chovatelství
- volí vhodné pracovní
postupy při pěstování
vybraných rostlin









- pěstuje a využívá květiny
pro výzdobu





- používá vhodné pracovní
pomůcky a provádí jejich



Oblast:

Člověk a svět práce
Očekávané výstupy
Žák:
- prokáže základní znalost
chovu drobných
hospodářských zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se
zvířaty

bezpečnostní
předpisy a postupy na
pracovišti
první pomoc při
úrazech

6. - 8.

základní podmínky
pro pěstování
půda a její
zpracování,
výživa rostlin
pěstování vybraných
druhů zeleniny,koření
okrasné rostliny
pokojové květiny a
jejich ošetřování
hydroponie
pěstování vybraných
druhů okrasných
dřevin a květin,
léčivé rostliny
práce s nářadím, jeho
oprava a údržba

6. - 8.



7. - 8.
Období:

6. - 8.
Ročník

chovatelství, chov
zvířat v domácnosti
hygiena a bezpečnost
chovu

7.-8.

bezpečnostní
předpisy a postupy
první pomoc při
úrazech

6. - 8.

7. - 8.

7. - 8.





kuchyně (zákl.
vybavení,
bezpečnost)
udržování pořádku

- připraví jednoduché



příprava pokrmů



7.
8.

Předmět:

- dodržuje technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu,
včetně úrazu způsobeného
zvířaty
Příprava pokrmů
- používá základní
kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní
spotřebiče



Environmentální
výchova – vztah člověka
k prostředí

Pracovní činnosti
Učivo


7.-8.

Osobnostní a sociální
výchova – osobní rozvoj
- psychohygiena

Průřezová témata

Osobnostní a sociální
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pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výživy
- dodržuje základní principy
stolování, společenského
chování a obsluhy u stolu ve
společnosti
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnost práce; poskytne
první pomoc při úrazech
v kuchyni
Svět práce
- orientuje se v pracovních
činnostech vybraných profesí

- posoudí své možnosti při
rozhodování a volbě
vhodného povolání a
profesní přípravy













Oblast:

Člověk a svět práce
Očekávané výstupy
Žák:
- prokáže v modelových
situací schopnost prezentace
své osoby při vstupu na trh
práce

trh práce – povolání
lidí, druhy prac.
činností, požadavky
kvalifikační,
zdravotní, a
osobnostní
volba profesní
orientace
informační základna
pro volbu povolání a
využívání
poradenských služeb










7. - 8.
8.

8.

Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj

8.

Osobnostní a sociální
výchova – sebepoznání a
sebepojetí

možnost vzdělávání

Předmět:

Období:

Pracovní činnosti

6. - 8.

Učivo



Provoz a údržba
domácnosti
- ovládá jednoduché
pracovní postupy při
základních činnostech
v domácnosti a orientuje se
v návodech k obsluze
běžných domácích
spotřebičů

úprava stolu a
stolování
zdobné prvky,
dekorace stolu
bezpečnost a hygiena
provozu
poskytnutí první
pomoci

výchova – kreativita,
kooperace
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita

Ročník

8.
zaměstnání –
pracovní příležitosti v
regionu,
životopis
problémy
nezaměstnanosti
úřady práce
práva a povinnosti
zaměstnanců a
zaměstnavatelů

údržba oděvů a
textílií
ruční šití, háčkování,
pletení
strojové šití
elektrotechnika

8.

6.
8.
6.- 8.

Průřezová témata
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- správné zacházení
s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením včetně
údržby, provádí drobnou
domácí údržbu
Design a konstruování
- sestaví podle návodu,
náčrtu, plánu, jednoduchého
programu daný model
- provádí montáž, demontáž
a údržbu jednoduchých
předmětů a zařízení
- navrhne a sestaví
jednoduché konstrukční
prvky a ověří a porovná
jejich funkčnost
- dodržuje technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu,
včetně úrazu způsobeného
zvířaty

v domácnosti – el.
spotřebiče, nebezpečí
úrazu el. proudem







sestavování modelů
tvorba konstrukčních
prvků
montáž a demontáž
zásady bezpečnosti a
hygieny práce
návod, předloha,
náčrt, plán, schéma,
jednoduchý program

8.

6. - 8.
6. - 8.

5. 10 Vzdělávací obor: Dramatická výchova
Vyučovací předmět: Dramatická výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu
V dramatické výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s psychologickými,
herními a sociálně komunikačními dovednostmi. Dokáží vyjadřovat základní emoce hlasem
a pohybem, přijímat pravidla her, spolupracovat ve skupinách.
Dramatická výchova je zařazena do 1. a 6. ročníku s časovou dotací 1hodiny týdně.
V šestém ročníku je dramatická výchova zařezana do volitelných předmětů.

Klíčové kompetence
Ve vyučovacím předmětu Dramatická výchova využíváme pro utváření a rozvoj
klíčových kompetencí strategie, které mají žákům umožnit:
Kompetence k učení




zvládat základy správného tvoření dechu, hlasem, artikulací
pochopit správné držení těla
rozlišovat pojem hra-reál
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Kompetence k řešení problémů




hledat cestu k různým řešením problému
objevovat varianty řešení
nenechat se odradit nezdarem

Kompetence komunikativní
 naslouchat myšlenkám druhého, vhodně na ně reagovat
 porozumět gestům, zvukům a přemýšlet o nich
Kompetence sociální a personální
 v jednoduchých situacích poskytnout pomoc či radu
 navodit příjemnou atmosféru, spolupracovat mezi sebou
Kompetence občanské



vcítit se do situace ostatních
uvědomit si povinnost, rozlišovat herní a reálnou situaci

Kompetence pracovní


využívat získané pocity, poznatky, zkušenosti v zájmu svém i ostatních žáků

Kompetence digitální



olvádá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby
získává, vyhledává postupy, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Oblast:

Dramatická výchova
Očekávané výstupy
Žák:
- zvládá základy správného
tvoření dechu, hlasu,
artikulace a správného držení
těla; dokáže hlasem a
pohybem vyjadřovat
základní emoce a
rozpoznávat je v chování
druhých

Předmět:

Období:

Dramatická výchova

1. a 2.

Učivo
 základní předpoklady
dramatického
jednání:
psychosomatické
dovednosti-práce
s dechem, tvoření
hlasu, držení těla,
verbální a neverbální
komunikace

Ročník
1. a 2.

Průřezová témata
Osobnostní a sociální
výchova-osobnostní
rozvoj: rozvoj
schopností, poznávání,
sebepoznávání,
kreativita;
sociální rozvojkomunikace
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- rozlišuje herní a reálnou
situaci; přijímá pravidla hry;
vstupuje do jednoduchých
rolí a přirozeně v nich jedná
- spolupracuje ve skupině na
tvorbě situace; prezentuje ji
před spolužáky; sleduje
prezentace ostatních



herní dovednosti –
vstup do role

1. a 2.



sociálně komunikační
dovednostispolupráce,
komunikace
prezentace

1. a 2.

Osobnostní a sociální
výchova-osobnostní
rozvoj-psychohygiena,
kreativita
Osobnostní a sociální
výchova-sociální rozvoj,
poznávání lidí,
mezilidské vztahy,
komunikace

5. 12 Přehled volitelných předmětů
Zařazení volitelných předmětů do učebního plánu školy sleduje individuální rozvoj žáka.
Podle zájmu z minulých let, jsme do volitelných předmětů zařadili pouze žáky preferované
předměty. Ostatní možné hodiny jsme přidělili v rámci disponibilních hodin do jiných povinných
předmětů. Volitelné předměty jsou pro žáky povinné.
6. ročník / 4 hod./

Přírodovědné praktikum, Zeměpisné praktikum, Fyzikální praktika, Základy administrativy
7. ročník /2 hod./

Přírodopisná praktika, Základy administrativy
8. ročník / 2 hod. /

Základy animinstrativy, Zeměpisná praktika
9. ročník / 1 hod. /

Chemická praktika

5. 12 Obsahová náplň volitelných předmětů
Pro školní rok 2022/2023 jsem zvlili tyto povinné předměty:
Dramatická výchova
V dramatické výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s psychologickými, herními
a sociálně komunikačními dovednostmi. Dokáží vyjadřovat základní emoce hlasem a pohybem,
přijímat pravidla her, spolupracovat ve skupinách.
Dramatická výchova je zařazena do 1. a 6. ročníku s časovou dotací 1hodiny týdně.
V šestém ročníku je dramatická výchova zařezana do volitelných předmětů.
Aktivity tohoto předmětu se zaměří na správné používání jazyka vzhledem
ke komunikační situaci a k pěstování autorského stylu. Žák by měl být schopen pracovat
s textem
a provést jeho analýzu po stránce jazykové, stylistické a literární.
Základy administrativy
Základy administrativy doplňují základní počítačovou gramotnost předmětu Informatika
a Výchova k občanství. V 8. ročníku projdou žáci nácvikem psaní jednotlivých znaků
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na klávesnici, použijí program All Ten Fingers. Komunikaci v písemné podobě, kterou by měl
v dnešní době disponovat každý člověk, rozšíří základní pravidla pro tvorbu písemných
dokumentů vycházejících z ČSN 01 6910
Finanční gramotnost – finanční gramotnost je zařatena do předmětu – Základy
administativy.
Finanční a ekonomická gramotnost. Ta má několik kapitol: Všechno má svého majitele, Ten dělá
to a ten zas tohle, Ekonomika jako ústřední topení, Tak tedy za kolik aneb o cenách , Platit
se dá jinak, než penězi, Aby peníze nezahálely, Když zaplatíš daně, co dostaneš za ně, Kudy
vlastně putují peníze.
Praktika z Přírodopisu, Zeměpisu, Fyziky – tyto předmět jsou zařazeny do ročníků druhého
stupně. Žáci jsou zde aktivně zapojendi do badatelské výuky a pratické výuky těchto předmětů
(pokusy, badatelská činnost a další).

Klíčové kompetence
Ve vyučovacích hodinách volitelných předmětů využíváme pro utváření a rozvoj klíčových
kompetencí strategie, které mají žákům umožnit získání těchto kompetencí: kompetence k učení,
k řešení problémů, komunitkativní kompetence, sociální a presonální, občanské a pracovní
kompetence a kompetence digitální.

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
6. 1 Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků
(podrobná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí
školního řádu)

6. 1. 1 Úvod
Hodnocení žáků je běžnou činností a nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu
po celý školní rok. Vychází z posouzení míry osvojení očekávaných výstupů formulovaných
v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů školního vzdělávacího programu
a míry získání klíčových kompetencí. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu,
prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede
zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Hodnocení žáka vychází
ze stanovených cílů a konkrétních kritérií, jimiž lze žákovu činnost a její výsledky poměřovat,
na jejichž základě může i žák hodnotit svou práci. Nedílnou součástí hodnocení je i návod,
jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil. Hodnocení musí mít motivační
dopad na žáka s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti.
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků je:
- jednoznačné
- srozumitelné
- srovnatelné s danými kritérii
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- věcné
- všestranné
- doložitelné

6. 1. 2 Způsoby hodnocení
- hodnocení na naší škole je prováděno ve všech ročnících pomocí klasifikace
- průběžné hodnocení se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka,
v případě učebních potíží žáka učiteli pomáhá při rozhodování o dalším postupu výuky
- finální – souhrnné hodnocení slouží k posouzení výkonů žáka při ukončení výuky
- souhrnné hodnocení a celkový prospěch žáka se stanovuje na konci 1. a 2. pololetí
- po vzájemné dohodě učitele s rodiči, zvláště u mladších žáků a u žáků se specifickými
poruchami učení, lze použít individuálně i slovní hodnocení
- přesná pravidla klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického
zaměření, s převahou praktického zaměření a s převahou výchovného zaměření jsou
uvedena v příloze školního řádu „ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“.

6. 1. 3 Základní pravidla pro použití klasifikace
- při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků i k tomu, že každý
žák může v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou
indispozici
- učitel k žákovi uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt
- při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí
podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu
- v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období
příslušní učitelé po vzájemné dohodě
- klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo tak, aby žáci měli možnost a dostatek
času k naučení, procvičení a zažití učební látky
- učitel vyváženě hodnotí a do klasifikace promítá vědomosti, dovednosti, práci
s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka
- při klasifikaci učitel používá pěti klasifikačních stupňů
- učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů
- všechny písemné práce jsou včas oznámeny tak, aby žáci měli dostatek času
se na ně připravit
- výsledky písemných prací jsou žákům oznámeny nejpozději do 14 dnů
- učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným
způsobem
- známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování
- další pravidla jsou uvedena v příloze školního řádu „Pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků“

6. 1. 4 Získávání podkladů pro hodnocení
- soustavné diagnostické pozorování žáka
- soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenost na výuku
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- různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) – didaktické testy,
vstupní prověrky, kontrolní písemné práce, ústní a písemná procvičovací cvičení, práce
s chybou
- analýza různých činností žáka – zpracování poznámek, práce s textem, s tabulkami
a informačními technologiemi, práce s přírodninami, referáty, projekty, zapojení
do soutěží, laboratorní práce
- rozhovor se žákem, schopnost sebehodnocení
- konzultace s ostatními učiteli
- portfolio žáka

6. 1. 5 Kritéria hodnocení žáka
Kritéria hodnocení prospěchu neřeší metody výuky, ani způsoby získávání podkladů
pro hodnocení, ani jeho formu. Kritéria mohou být použita jak pro sebehodnocení a vzájemné
hodnocení žáků, tak pro hodnocení žáka učitelem. Předmětem hodnocení jsou výsledky a píle,
nikoliv osobnost žáka . Do hodnocení nepatří psychologizující výroky komentující temperament,
pracovní tempo, ctižádost apod., i když znalost některých dispozic dítěte je pro učitele žádoucí,
zejména při volbě vzdělávací strategie a při sledování individuálního pokroku žáka.
Do hodnocení prospěchu se nesmí promítat hodnocení chování.
a) Kritéria hodnocení prospěchu žáků:
-

-

rozsah znalostí a dovedností ( úplnost, přesnost, trvanlivost zapamatovaných faktů,
pojmů, definic, termínů, zákonitostí, vztahů, postupů)
hloubka porozumění ( vlastní interpretace informací, postupů, návodů,
její argumentační podpora, dokládání příklady, vysvětlování, zdůvodňování, zařazování
do kontextu)
kvalita práce s informacemi ( práce s různými informačními zdroji; vyhledávání,
porovnávání, kombinování, třídění, využívání, kritické hodnocení, prezentace)
produktivita ( plnění úkolů; pestrost, různorodost, včasnost, formální úroveň písemností
a produktů; struktura a srozumitelnost vyjadřování)
užívání získaných znalostí, dovedností a postojů ( plnění praktických úkolů, řešení
reálných problémů, formulování hypotéz, empirické ověřování, práce v projektech,
tvořivost, navrhování řešení, rozvíjení myšlenek, podíl na činnosti týmu)

b) Kritéria hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
se v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů,kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované
intelektuální a motorické činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů
a zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu.
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.
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c) Kritéria hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou praktického a výchovného
zaměření
Při klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se hodnotí:
 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů,
definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností
vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských
a přírodních jevů a zákonitostí,
 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného
projevu,
 kvalita výsledků činností,
 osvojení účinných metod samostatného studia.
Při klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a praktického zaměření
se hodnotí:












vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů
práce,
využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa,
kvalita výsledků činností,
organizace vlastní práce, udržování pořádku na pracovišti,
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče
o životní prostředí,
hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek
v práci,
obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí
a měřidel,
estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní
společnosti,
v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná
tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

d) Kritéria klasifikace prospěchu
Klasifikační stupeň 1 ( výborný)
Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových
kompetencí a cílů základního vzdělávání ( dále jen stanovených výstupů) rychle, v určeném
nebo kratším čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele.
Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku
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připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně využívá svých schopností, možností
a rezerv.
Klasifikační stupeň 2 ( chvalitebný)
Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele.
Pravidelně projevuje schopnost samostatně pracovat. Projevuje zřetelný zájem o výuku
a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů vykazují drobné
nedostatky. Při výuce se snaží plně využívat svých schopností, možností a rezerv.
Klasifikační stupeň 3 ( dobrý)
Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí
učitele. Schopnost samostatně pracovat projevuje jen částečně. Projevuje částečný zájem
o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často
vykazují výraznější nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen
částečně a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu.
Klasifikační stupeň 4 ( chvalitebný)
Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, než určený čas, jen
některých stanovených výstupů. Schopnost samostatně pracovat projevuje pouze výjimečně.
Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje
výrazné nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen velmi málo,
spíše ojediněle, a nejeví téměř žádnou snahu tento stav zlepšit.
Klasifikační stupeň 5 ( nedostatečný)
Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším,
než určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele. Schopnost samostatně pracovat
prakticky neprojevuje. O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje zájem. Na výuku
se nepřipravuje. Své schopnosti, možnosti a rezervy při výuce nevyužívá, snahu zlepšit tento stav
neprojevuje.
e) Kritéria klasifikace chování
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud
třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další
vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně
dodržování školního řádu během klasifikačního období.
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka;
k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla
neúčinná.
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu . Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák
se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu; nebo
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se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele
či ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.
Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí
se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně
vzdělávací činnost školy.

6. 1. 6 Sebehodnocení žáků
Vyučující vedou žáky k tomu, aby byli schopni posoudit svoji úroveň následujících
kompetencí:
- schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi
- schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vědomostí a dovedností
- schopnost prosadit se v kolektivu při řešení týmového úkolu
- schopnost samostatné prezentace svých znalostí a dovedností
- schopnost využívání mezipředmětových vazeb
- pochopení své role v kolektivu

6. 1. 7 Vysvědčení, výpis z vysvědčení
Hodnocení žáka na vysvědčení musí vystihnout úroveň rozvoje, kterého žák dosáhl
ve vztahu k očekávaným výstupům v daném pololetí. Hodnocení je všestranné, postihuje
všechny vyučovací předměty. Za 1. pololetí školního roku se vydává výpis z vysvědčení,
na konci školního roku vysvědčení na schváleném tiskopisu.

6. 2 Autoevaluace školy
6. 2. 1 Cíle a kritéria autoevaluace
Cíl autoevaluace školy - je zhodnocení stavu - jak se osvědčil ŠVP, jak podporuje práci učitelů,
jaké je prostředí / škola/, v němž se výuka uskutečňuje. Tyto informace slouží k vyvozování
kroků, které povedou k zefektivnění procesu výuky, ke zkvalitnění ŠVP a utváření klíčových
kompetencí žáků.
Hlavní kritéria kvality školy:
- spokojenost žáků a jejich rodičů,
- uplatnění absolventů v dalším životě,
- zajištění vzdělávacích potřeb s přihlédnutím k individuálním potřebám žáků,
- propojení školy se životem,
- efektivnost výuky,
- naplňování klíčových kompetencí,
- týmová spolupráce žáků i učitelů,
- přátelské a motivující klima školy.
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6. 2. 2 Nástroje evaluace
K hodnocení využíváme dotazníková šetření /žáci, rodiče, pedagogové/ , řízené diskuse
na poradách pedagogického sboru či v předmětových komisích, vlastní zpracované prověrky
v matematice a českém jazyce, které umožňují srovnání úrovně žáků školy za několik let. Dále
budeme využívat nabízených celostátních srovnávacích testů (např. SCIO), jejichž výhodou
je možnost srovnání s ostatními školami. V době distanční výuky jsme tyto srovnávací testy
nezařazovali.
Součástí výuky je i autoevaluace učitelů /žákovské práce, projekty, úspěchy žáků
v soutěžích, jednání s rodiči, další vzdělávání/. Kromě hospitací vedení školy vyžaduje
informace o tom, jak učitelé výuku plánují, jaké si stanovují cíle, jak vyhodnocují splnění těchto
cílů.
Každoročně je zpracována výroční zpráva školy, jejíž součástí je i hodnocení průběhu
výchovně vzdělávacího procesu a naplňování cílů ŠVP. Tento školní rok jsme zpracovali vlastní
Strategický páln školy na obndobí šesti let, který budeme aktualizovat. Plán evaluačních
činností,
tzn.
jak
kritéria
a
nástroje,
tak i časové rozvržení zpracuje každoročně ředitel školy.
Dalšími nástroji autoevaluace školy jsou hodnotící zprávy – např. ČŠI, dále zápisy
z jednání školské rady.

6. 2. 3 Oblasti autoevaluace
-

průběh a výsledky vzdělávání
soulad výuky se ŠVP
materiální a technické vybavení
spolupráce pedagogů, jejich spokojenost
spokojenost rodičů se vzděláváním žáků
spokojenost žáků
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
personální podmínky
klima školy
vnímání školy jejím okolím a prezentace školy na veřejnosti
efektivita projektového vyučování
práce učitelů
vedení školy
hodnocení žáků

6. 2. 4 Časové rozvržení evaluačních činností
- hodnocení práce učitelů ředitelem školy – červen nebo září
- autoevaluace učitele – dotazník – konec školního roku
- hospitace – v průběhu školního roku
- prověrky ředitele školy z matematiky a z českého jazyka – únor, březen
- dotazníky pro žáky, rodiče, pedagogy – klima školy – tříletý cyklus
- kontrola úrovně žákovských prací - průběžně
- výroční zpráva školy – každoročně
- vlastní hodnocení školy – jedenkrát za 3 roky
- rozhovory s učiteli a žáky školy, závěry z jednání školské rady a rodičovského sdružení
– průběžně během školního roku
- testy SCIO
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- ostatní nástroje evaluace – průběžně během školního roku

6. 2. 5 Náměty na učitelské portfolio
- certifikáty DVPP
- výpisy z inspekční a hospitační činnosti
- vybraná dokumentace třídního učitele
- vybrané materiály z oblasti vlastní tvorby – projekty, soutěže, publikační
činnost,výukové materiály,…

