
   

 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM   

pro základní vzdělávání 

 

 

 

 

 

Učení pro život 
 

zpracovaný podle RVP ZV 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Základní škola a Mateřská škola Prštice, 

okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Hlavní 13  

Prštice u Brna 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 2 

Obsah 

 
1 Identifikační údaje ............................................................................................................. 3 

2 Charakteristika školy ......................................................................................................... 4 
2.1 Úplnost a velikost školy .............................................................................................. 4 

2.2 Vybavení školy ............................................................................................................ 4 

2.2.1 Prostorové, materiální a technické ........................................................................ 4 

2.2.2 Hygienické ............................................................................................................ 5 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru ......................................................................... 5 

2.4 Charakteristika žáků .................................................................................................... 6 

2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce .......................................................... 6 

2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty ......................................................................... 7 

2.7 Servisní služby ............................................................................................................ 7 

3 Charakteristika ŠVP .......................................................................................................... 8 
3.1 Specifika málotřídní školy .......................................................................................... 8 

3.2 Výhody málotřídní školy ............................................................................................. 9 

3.3 Zaměření školy .......................................................................................................... 10 

3.4 Výchovně vzdělávací strategie .................................................................................. 13 

3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ............................ 16 

3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ........................................................ 17 

3.7 Poskytování poradenských služeb ve škole .............................................................. 17 

3.8 Začlenění průřezových témat .................................................................................... 18 

4 Učební plán ....................................................................................................................... 21 

5 Učební osnovy ................................................................................................................... 23 
5.1 I. stupeň ..................................................................................................................... 24 

Český jazyk ............................................................................................................... 24 

Anglický jazyk .......................................................................................................... 42 

Matematika ................................................................................................................ 47 

Informatika ................................................................................................................ 58 

Prvouka ...................................................................................................................... 61 

Přírodověda ............................................................................................................... 70 

Vlastivěda .................................................................................................................. 77 

Hudební výchova ....................................................................................................... 83 

Výtvarné tvoření ........................................................................................................ 96 

Tělesná výchova ...................................................................................................... 104 

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy .......................................................................... 116 
6.1 Hodnocení žáků ....................................................................................................... 116 

6.1.1 Pravidla pro hodnocení ...................................................................................... 116 

6.1.2 Kritéria pro hodnocení žáků .............................................................................. 117 

6.1.3 Formy ověřování vědomostí a dovedností ........................................................ 117 

6.1.4 Pravidla pro sebehodnocení žáků ...................................................................... 117 

6.1.5 Obecné zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků ....................................... 118 

6.1.6 Stupně hodnocení prospěchu  v případě použití klasifikace ............................. 119 

6.1.7 Zásady pro používání slovního hodnocení ........................................................ 124 

6.1.8 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách .................................... 126 

6.1.9 Obecné zásady hodnocení chování žáků ........................................................... 128 

6.1.10 Stupně hodnocení chování ................................................................................ 128 

6.1.11 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ..................... 129 

6.1.12 Způsob hodnocení mimořádně nadaných žáků ................................................. 130 

6.2 Autoevaluace školy ................................................................................................. 131 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 3 

1  Identifikační údaje 
 

Název programu:              Školní  vzdělávací program pro základní vzdělávání  

Motivační název:                            Škola pro život 

 

 

 

Předkladatel:                                    

Název školy:             Základní škola a Mateřská škola Prštice, 

                                                         okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Adresa školy:                                 Hlavní 13, 664 46 Prštice 

Ředitel:                        Mgr. Lenka Doupovcová 

REDIZO                                          600 110 893 

IČO                                      710 015 81  

Kontakty                                         Telefon: 547 225 344 

                                                         E-mail: zs.prstice@seznam.cz 

                                                         Web:  www.zsprstice.cz 

 

Koordinátor tvorby ŠVP ZV:       Mgr. Lenka Doupovcová 

 

 

Zřizovatel:           Obec Prštice , Hlavní 1, 664 46 Prštice 

                                                         tel. 547225315 

 

 

 

Platnost dokumentu:  od 1.9. 2007 

Verze:                                            1/ 2007 

 

 

 

 

 ředitelka školy                                          razítko školy 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 4 

2 Charakteristika školy 

2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola a Mateřská škola Prštice, jak je zřejmé z oficiálního názvu školy, je 

integrovaným subjektem základní a mateřské školy.  

Základní škola je málotřídní školou 1.stupně, pro žáky 1. – 5. ročníku. V současné době je 

dvojtřídní. Jednotlivé ročníky jsou spojovány dle potřeb a možností školy s přihlédnutím na 

specifika učebního plánu, učebních osnov a v neposlední řadě na individuální potřeby 

kolektivu i jednotlivce. Součástí základní školy je školní družina a jídelna. Současná kapacita 

školy je 58 dětí, kapacita školní družiny 25 dětí. Školní jídelna má kapacitu 80 jídel.  

Mateřská škola s kapacitou 25 dětí je odloučeným pracovištěm základní školy a spolu 

s výdejnou stravy je umístěna v romantickém prostředí místního renesančního zámku. Vkusně 

a účelně vybavené rozlehlé zámecké prostory vytváří neobvyklou a velmi příjemnou 

atmosféru. Zámek je obklopen přilehlým parkem, školní zahradou, lesy a poli. 

 

2.2 Vybavení školy 

2.2.1 Prostorové, materiální a technické 

Materiální vybavení  pro vyučování je na standardní úrovni. Škola je velmi dobře 

vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván 

výukový software. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový software (VHS, DVD, 

CD) jsou průběžně doplňovány. Postupně zajišťujeme obměnu některých učebních pomůcek 

v souladu s realizací ŠVP. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu je využití 

informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto 

technikou. 

Škola má k dispozici 3 kmenové učebny a jednu místnost, kde jsou umístěny PC stanice 

s přístupem na internet. Třídy, kabinet a počítačovou učebnu postupně vybavujeme zázemím 

pro vytvářené učební materiály, hlavně účelným nábytkem. Učebna v přízemí je využívána 

k výuce AJ a je k tomuto účelu vybavena názornými metodickými materiály a vhodnými 

pomůckami.  

V první třídě je k dispozici dataprojektor s DVD a VHS přehrávačem. Učí se zde převážně 

děti 1.-3. ročníku. Příležitostně je učebna využívána veřejností k prezentačním a vzdělávacím 

akcím. 

Druhá třída bude výhledově vybavená interaktivní tabulí, která zpříjemní a zefektivní 

výuku 4.a 5. ročníku, obzvláště v humanitních předmětech – vlastivědě a přírodovědě.  

Pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů, je určena učebna se čtyřmi PC stanicemi 

s připojením k internetu. Zde je umístěna také kopírka, scaner a tiskárna. Vzhledem k místním 

podmínkám je zde  zároveň  umístěno informační centrum pro učitele. Učebna je tedy 

efektivně využívána žáky i učiteli.  

Všechny učebny jsou vybaveny novými lavicemi umožňující výškovou variabilitu a 

nábytkem vhodným pro kooperativní výuku a pro práci ve skupinách.  K alternativním 

výukovým činnostem, nenáročným pohybovým aktivitám, ale i  pro oddech a relaxaci je 

v zadní části učeben umístěn koberec.  

Školní družina má k dispozici vybavenou hernu a částečně využívá prostory školní 

jídelny, která je též k tomuto účelu částečně přizpůsobená.  

Součástí školy je školní zahrada, kterou využívá převážně školní družina, ale v letních 

měsících je příjemnou oázou i pro výuku některých předmětů jako je Vv, Hv, prvouka, čtení 

apod. Prostor zahrady bude v nejbližší době dobudován a dovybaven průlezkami, pískovištěm 
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a dalšími relaxačními zónami pro odpočinek, ale i pro výuku pracovních, výtvarných činností 

a ekologických aktivit.  

Za školní zahradou je velké fotbalové hřiště, které slouží  k pohybovým aktivitám, 

zejména v Tv. V zimních měsících slouží k výuce prostory místní sportovní haly, vzdálené od 

školy 5 minut pěší chůze. 

 

2.2.2 Hygienické 

Výuka na naší málotřídní škole klade velký důraz na duševní hygienu dětí. Vyučování 

probíhá v kratších výukových blocích (hlavně v nižších ročnících) formou skupinové práce, 

což umožňuje střídání činnostních aktivit a omezuje tak jednostranné přetěžování dětí, 

obzvláště dlouhodobé sezení. Do výuky jsou zařazovány Tv chvilky a různé pohybové hry. 

Po první vyučovací hodině je zajištěn pitný režim, který využívají děti až do odpoledních 

hodin, včetně pobytu ve školní družině. Sociální zázemí je na standardní úrovni. Na všech 

toaletách je k dispozici toaletní papír. Připravuje se dovybavení toalet teplou vodou a 

vysoušeči rukou.Děti mohou kdykoli během vyučování odejít na toaletu nebo se napít. 

Žáci i zaměstnanci mají možnost stravování ve školní jídelně, která též zajišťuje dětem 

odběr tzv. školního mléka. 

V rámci Tv je každoročně zajištěna výuka plavání v plavecké škole v  Nové Vsi, a to pro 

všechny žáky od 1.ročníku v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Uskutečňuje se formou deseti 

lekcí po dvou hodinách. Bohužel, vzhledem k malému zájmu rodičů dětí z MŠ, nelze 

z organizačních důvodů zajistit plavecký výcvik i pro mateřskou školu.  

Z bezpečnostních důvodů je ve škole zaveden systém, který znemožňuje dětem svévolné 

opuštění prostor školy a který rovněž zamezuje nekontrolovatelný přístup cizích osob.  

Škola má vypracovaný minimální preventivní program a žáci jsou v průběhu roku 

seznamováni s možným nebezpečím a informováni, jak  přispívat k ochraně svého zdraví a 

zdraví svých bližních.  

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

 

     Pedagogický sbor má celkem 5 členů, výčtem: ředitelka školy, učitelka ZŠ, 2 učitelky 

mateřské školy a jedna vychovatelka. Učitelka MŠ a vychovatelka zároveň dobírají úvazek na 

základní škole, hlavně výchovné předměty.   

Věkově je pestrý, od mladých až po zkušené kolegy. 70% pedagogů  je plně kvalifikovaných, 

ostatní si podle nového školského zákona průběžně doplňují potřebnou kvalifikaci. 

V poslední době klademe velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP). Prioritními oblastmi DVPP jsou  moderní metody v didaktice předmětů, tvorba ŠVP, 

autoevaluace, problematika SPU, integrace, oblast řízení a administrativa školy a také práce 

s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech téměř 100 % pedagogů prošlo 

úrovní Z ve školení práce na počítači a přibližně 60 % pedagogů prošlo úrovní P. Jedna 

učitelka byla prošla  školením pro koordinátory ICT. Cílem je rutinní práce na počítači, 

komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a 

prezentační techniky, ve vhodných případech i ve výuce žáků. 

Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou  péči o žáky, a to 

především na 1. stupni. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při 

mimořádných událostech.  

Pedagogičtí pracovníci mají zájem o další vzdělávání, a tím o prohlubování své odbornosti. 

Se zájmem se podílejí také na mimoškolní činnosti a organizování akcí pro děti. Učitelky ZŠ 

jsou místní, čímž je zabezpečena kontinuita školy s životem v obci. 
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2.4 Charakteristika žáků 

 

      Převážná většina žáků jsou děti z Prštic, ale v posledních letech k nám pravidelně dochází 

i pár dětí ze sousední obce Silůvky, které absolvují docházku již od mateřské školy. Zájem 

žáků z okolních obcí je také o mimoškolní aktivity a zájmové kroužky, hlavně o přípravu na 

výuku cizího jazyka.  

Máme též dobré zkušenosti s integrací žáků se SPUCH, ale i dětí s jiným zdravotním 

postižením.  

 

2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

 

Mezi dlouhodobé projekty, do kterých je naše škola zapojena patří:  

 Projekt BESIP – besedy s dopravními policisty, návštěvy dopravního hřiště 

v Oslavanech 

 Plavecký výcvik – pro žáky všech ročníků 

 Projekt Ajax – primární prevence v oblasti dopravní výchovy, ochrany zdraví, 

bezpečnosti a utváření mezilidských vztahů  

 

V budoucnu bychom se chtěli zapojit  do některého z ekologických projektů, jako je např.   

Živá zahrada – pozorování a zaznamenávání živočichů, kteří se nacházejí na školní zahradě, 

úprava zahrady. (Český svaz ochránců přírody) nebo  

Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům – akce na podporu odpovědného vztahu 

k malým zvířatům, besedy, návštěvy útulků, tvorba plakátků, článků, návštěva kynologa 

apod. (Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům – AOVZ) 

 

Škola pořádá příležitostně některé školní projekty a akce: 

 Cyklistický závod zručnosti  

 Drakiáda 

 Vánoční besídka 

 Karneval 

 Pohádkový zámek k MDD 

 Besídka ke Dni matek 

 Sportovní olympiáda 

 Divadelní představení – Janáčkovo divadlo 

 Mikulášská nadílka 

 Školní akademie 

 Noc bez maminek a tatínků 

 Sběr recyklovatelných materiálů 

 Výlety a exkurze 

 

Mezinárodní spolupráci jsme zatím nenavázali. Do budoucna zamýšlíme navázat spolupráci 

se školami podobného typu ať již tuzemskými nebo i zahraničními. 

V posledních letech se podařilo několikrát realizovat školu v přírodě ve zdravotně příznivém 

prostředí, ovšem vzhledem k ubývajícímu počtu dětí je v nejbližších letech  pořádání 

podobných akcí obtížně realizovatelné, obzvláště z ekonomického hlediska.  
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2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

Rodiče informujeme o výsledcích vzdělávání žáků a o jejich chování prostřednictvím 

žákovských knížek, na třídních schůzkách, při konzultačních dnech, případně osobně či 

telefonicky podle přání rodičů (zákonných zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně 

pořádá Den otevřených dveří.  

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. §167 a §168 byla na naší škole zřízena školská rada. 

Ve školské radě zastupují školu dva členové zvoleni pedagogickými pracovníky školy. 

Rada se schází přibližně čtyřikrát  během školního roku, popř. podle potřeby. Radu  

vedení školy informuje o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji 

školy. Prostřednictvím školské rady se mohou rodiče také vyjadřovat k aktuálním problémům 

vzdělávání a výchovy dětí. 

Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s místní 

pobočkou Okresní pedagogicko – psychologické poradny v Brně. V případě integrovaných 

žáků se specifickými postiženími škola spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem. 

V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s DDM 

Ivančice, zejména při organizování Dnů Země a jiných ekologických aktivit. 

O dění ve škole pravidelně informují rodičovskou veřejnost webové stránky školy 

www.zsprstice.cz.  

 

 

 

2.7 Servisní služby 

 

     Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle 

vzdělávání dané školským zákonem a to zejména rozvoj dítěte, jeho učení a poznání; 

osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost a získávání osobní 

samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Má 

důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, je partnerem rodiny a školy. 

     Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny. Mezi formy vzdělávání ve školní družině 

patří činnosti příležitostné (besídky, výlety, soutěže), pravidelné činnosti (minimálně dva 

kroužky týdně) a nabídka spontánních aktivit. Školní družina také umožňuje přípravu na 

vyučování a klidové činnosti. 
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3 Charakteristika ŠVP 

3.1 Specifika málotřídní školy 

 

Spočívají zejména:  

-         v principu  skupinového vyučování – učitel musí žáky všech ročníků zaměstnávat tak, 

aby se vzájemně nerušily; 

-         v uplatňování principu tzv. otevřené třídy – žáci patřící k jednomu ročníku se pro některé 

předměty spojují s žáky jiného ročníku; 

-         ve zvyšování sociální kooperace mezi žáky – žáci jsou častěji vystaveni příležitostem ke 

spolupráci a respektu k ostatním; 

-         v působení obce jako kulturního a společenského centra, jež bylo těmto školám vlastní 

odjakživa a má pozitivní efekt pro fungování života na vesnici. Pokud obec udržuje vlastní 

malou školu, přispívá pozitivně k identitě jejích obyvatel. 

  

Kooperativní model výuky na málotřídní škole 

Skupinové vyučování je jedna z forem výuky, kdy je třída rozdělena do menších skupin. 

Kooperativní vyučování přináší výhody jak pro děti, tak pro učitele. U dětí se projeví v úrovni 

začlenění do procesu učení, v kvalitě myšlení a odvedené práce, vyšší míře samostatnosti, ve 

vyšším sebevědomí a sebedůvěře. Dítě se učí spolupracovat na dosažení společného cíle a 

přitom upřednostňovat zájmy skupiny nad své vlastní potřeby, učí se poskytovat a přijímat 

pomoc. Učitel má více času na pozorování a diagnostickou činnost, hodnocení výsledků, 

plánovaní dalších postupů a individuální pomoc a další organizační záležitosti.  

  

Metody tvořivého vyučování – proaktivní výchova  
Při realizaci koncepce tvořivého vyučování v praxi školy lze vycházet z koncepce 

proměny retroaktivní výchovy (typické pro náš nedávný školský systém) na výchovu 

proaktivní. Při retroaktivní výchově učitel reaguje až na nějakou konkrétní činnost žáka, aby 

nějakým nespecifickým způsobem děti zaměstnal, je vlastně výchovou proti tvořivosti. 

Proaktivní výchova představuje opak předešlé koncepce.  Pedagog neustále přemýšlí, jaké 

situace, hry a úlohy připravit, jaké metody a postupy použít, aby se žáci optimálně rozvíjeli 

v souladu s výchovně-vzdělávacími cíli.  

Tím se z vychovávaného stává aktivní jedinec, jehož činnost vyžaduje samostatnost a 

tvořivost.Výběr vhodných postupů a vyučovacích metod by měl vycházet podle mého názoru 

především z charakteru osvojovaného učiva, schopností žáků, možností realizace v daných 

podmínkách školy (vybavenost - učebnice, pomůcky, prostředí apod.). 

  

Projekty – příprava a realizace 
V poslední době se začíná ve vyučování častěji objevovat projektová metoda. Při této 

metodě jsou žáci vedeni k řešení komplexních problémů. Projektová metoda vychází z 

pragmatické pedagogiky, která chápe vzdělávání jako nástroj řešení problémů, s nimiž se 

člověk setkává v praktickém životě. Za cíl si klade neposkytovat žákům útržkovité poznatky, 

izolované od praktického života, ale snaží se o zkvalitnění vyučování komplexním přístupem. 

Projekty mohou být organizovány v rámci jednoho nebo i několika předmětů. 

  

 

 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 9 

3.2 Výhody málotřídní školy 

.  

Naše škola je typickou málotřídní vesnickou školou, což má pochopitelně své výhody i 

nevýhody. Naší snahou je výhody co možná nejvíce využít a nevýhody potlačit a 

minimalizovat.  

 Velkou výhodou je znalost prostředí, do kterého děti v 1. ročníku vstupují (prostory 

školy, zaměstnanci, vybavení školy apod.). 

 Další výhodou je integrace s MŠ, jež nám umožňuje poznat své budoucí školáčky,  

vyhledávat děti s možnými vývojovými poruchami a zdravotními problémy, zajistit 

zavčas jejich vyšetření v PPP, logopedickou péči apod. a předcházet tak jejich 

neúspěchu ve škole. 

 Za velkou výhodu považujeme také nižší počet žáků ve třídě, což lépe zajišťuje 

individuální práci s žáky, možnost věnovat se dětem méně i více nadaným nebo dětem 

s lehčími formami vývojových poruch učení a chování. 

 Vytváří se také postupně citová vazba dítěte k obci, neboť se  zapojuje formou 

mimoškolních aktivit do kulturního dění v obci, podílí se v rámci ekologických 

aktivit na vzhledu obce. 

 Výhodou málotřídní školy, kdy se společně učí dva a více ročníků, je možnost 

využívat navíc tzv. cross-age tutoring, kdy dvojice je věkově nevyrovnaná (optimální 

rozdíl je dva až tři roky), ale závisí to také na sociální zralosti žáků. Děti se velice rády 

ujímají úlohy „učitele“ a pro přihlížejícího pedagoga je tento způsob výuky někdy až 

překvapivě přínosným zdrojem poznatků o osobnosti dětí a jejich způsobu uvažování 

a myšlení. 

 Zvyšuje se sociální kooperace mezi žáky, neboť jsou častěji vystaveni příležitostem ke 

spolupráci a respektu k ostatním.  

 Nadanější mladší děti se také naučí více (akcelerace) a slabší žáci ve vyšším ročníku si 

posloucháním předešlé látky (učiva) mnohdy ujasní zákonitosti, kterým dosud 

dostatečně neporozuměli. 

 Uplatňujeme princip tzv. otevřené třídy, kdy se žáci různých ročníků pro některé 

předměty spojují. 

 Žáci vidí lépe návaznost  učiva a propojenost. 

 Pro pedagoga se tu nabízí pestrá činnost a mnoho různých forem práce. 

 Ve škole se nezvoní. Na konec vyučovací hodiny nebo přestávky upozorní žáky 

vyučující. 
 

Nevýhodou je především značná náročnost na přípravu učitele (pro více ročníků), vyšší 

nároky na schopnost organizování výuky a udržení klidu ve třídě. Pro některé žáky je 

nevýhodou vyšší hlučnost ve třídě, mají problémy s koncentrací, udržením pozornosti. Tento 

jev lze však kompenzovat individuálním přístupem a pomocí učitele. 

Jako problémem se někdy jeví přechod do vyšších ročníků na jiné školy (jiný typ, jiné 

možnosti, jiné vztahy, anonymita). Žáci odcházejí téměř výhradně do spádových vesnických 

škol v okolí, kde převládají jiné formy a metody práce s žáky, často strnulé formy frontální 

výuky či neochota přizpůsobit se novým trendům ve vzdělávání. Záleží zde především ale na 

učiteli, který děti „přebírá“ do své třídy, jak umožní dětem začlenit se do kolektivu, zda jim 

přechod usnadní či nikoli. Chceme proto s těmito spádovými školami spolupracovat, provázat 

školní vzdělávací programy obou škol, umožnit oboustranné návštěvy pedagogů ve výuce, 

nabídnout společné akce pro žáky obou škol. 
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3.3 Zaměření školy 

 

Motto: „…aby chodily děti do školy rády a byly dobře připraveny pro život …“. 

 
ŠVP v návaznosti na RVP mateřské školy je orientován na žáka, a měl by respektovat 

jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožnit efektivní profesionální a promyšlenou 

práci učitele, který ve své práci využívá metody konstruktivistické pedagogiky. Program má 

všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti. Má 

vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. 

  

 

Zásady a principy pro zavádění a realizaci ŠVP 
 

Vytvářet podmínky pro inovaci – inspirace alternativní pedagogikou 
Přestože alternativní školy mají jen menšinové zastoupení ve státním školském systému, 

velice svou existencí ovlivňují průběh a výsledek reforem státního školství. Tyto školy 

vytvářejí podmínky pro inovaci v organizaci vzdělávacího procesu i v obsahu vzdělání.   

 

Učitel a žák jsou rovnocennými partnery 
 Jejich vzájemný vztah je v těchto školách budován na základě vzájemné úcty, tolerance, 

respektování se, pochopení, důvěry, spolupráce a společného rozhodování. Společně 

rozhoduji o obsahu, metodách a formách vyučování. Učitel je v pozici rádce, partnera, 

pomocníka, který nejen sám vyučuje, ale nechává se inspirovat a poučit samotnými dětmi. 

Svým otevřeným přístupem získává přirozenou autoritu. 

  

Princip svobody  
Žákovi je dávána možnost svobodné volby, je posilován pocit jistoty a sebedůvěry. I tato 

svoboda má svá určitá pravidla. Je spojena s respektováním práva druhých na osobní svobodu 

a vlastní názor. 

  

Vytvářet pohodové prostředí – porozumět lidské osobnosti  
Pohoda školního prostředí není dána školními prostorami samými, ale pohodu prostředí 

vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Pro vytvoření pohody 

prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Žáci, učitelé i rodiče by měly být partnery. 

Partneři se nepomlouvají, ale domlouvají se. Partneři se respektují a společně plánují. Partneři 

vyhodnocují – při nezdaru hledají efektivnější cestu, při zdaru se ocení. 

  

Zdravě učit – porozumět potřebě vzdělávat se 

Vytváření celkové zdravé atmosféry ve škole, otevřeného prostředí plného podpory a zájmu 

o žáka. Zdravé učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a 

respektování potřeb dítěte, jeho osobního maxima. 

Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně - 

vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, 

možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele.  

Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými 

kompetencemi – schopnostmi - k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, 

sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy 

je vzdělávat s porozuměním. Důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených 

pojmech.  
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Vychovávat lidskou osobnost – porozumět jí  

Respektovat osobnost každého dítěte, vzbuzovat jeho zvídavost, podněcovat a podporovat 

jeho pozitivní aktivity, posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem, empatii. Každý živý tvor 

na tomto světě je jedinečný a zranitelný. Respektujme jedinečnost jednotlivce. V naší škole se 

každý může cítit bezpečně. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe působí. Osobnost tvoří 

opět osobnost. Odbornost oborů a průřezová témata školního vzdělávacího programu - 

osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, 

environmentální výchova i mediální výchova harmonicky formují žákovu osobnost a zároveň 

nám umožňují lépe jí porozumět. Tak postupně vzniká složitý obraz lidské osobnosti.  

Důvěra -  Žáci důvěřují učitelce   a svěřují se  se svými problémy při učení. Chyby  nesmí být 

použity proti  dětem. Vyučující důvěřuje žákům, že budou plnit zadané úkoly, aniž by byl 

nutný neustálý dohled. Žáci si též důvěřují navzájem a nemají zábrany obracet se na sebe 

s problémy při řešení úkolů. 

Pravdivost - Říká-li se vždy pravda, vytváří se příznivé klima v mezilidských vztazích ve 

třídě, pravdivost je důležitá  pro vzájemné naslouchání. 

Aktivní naslouchání - znamená věnovat se plně tomu, co říká druhý. Zásada se týká jak dětí, 

tak vyučujících a vztahuje se samozřejmě na komunikativní činnosti / rozhovor v kruhu / i na 

další situace při vyučování.                                     

 „Neshazovat“ - je  požadavek týkající se jak dětí („shazování“ přerůstá v agresi, násilí, 

šikanování), tak i vyučujících. 

  

Integrace 

Věnovat se dětem, které nejsou dostatečně připravené na školní docházku, již v období před 

jejich nástupem do školy. Spolupracovat s mateřskou školou, neoddělovat mateřskou školu od 

dění v základní škole, ale působit jako jednotný celek. Posilovat osobnostní rozvoj dítěte, 

odstraňovat handicapy žáků (řečové vady a specifické poruchy učení). Mimo to se všichni 

učit respektování individuálních potřeb dětí, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. S 

integrací souvisí boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho 

osobním maximem, které současně odstraňují jeho individuální znevýhodnění. 

 

Vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi  

Program zavádění informačního prostředí zaměřit na co nejefektivnější práci s informacemi a 

vytváření informačního prostředí.  Od první třídy vést děti k dobrému zvládnutí čtenářských 

dovedností, rozšiřovat komunikační dovednosti, pracovat s daty a učit se je zpracovávat. 

Všichni žáci mohou využívat učebny výpočetní techniky a počítače ve třídách k procvičování 

získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Chceme, aby žáky ve 

škole obklopovalo to, o čem se učí, co vyrobili a prožili. Od první třídy se děti učí plánovat, 

rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit. 

 

Sportovat a pořádat ozdravné pobyty – porozumět tomu, že učit se nemusíme jen ve 

škole  

    Program alternativních sportů a ozdravných pobytů naplňovat dobře zorganizovanými 

pobytovými akcemi – ozdravnými pobyty, školami v přírodě, týdny sportů a turistiky a 

podobně. To má nejenom ozdravný význam pro děti, ale zejména má vliv při vytváření 

dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a mezi jednotlivými třídami. Z učitele se na pobytové akci 

stává kamarád. Učitel a žák zůstávají partnery i po návratu do školy. To, o čem se jen 

teoreticky můžeme učit ve škole, je možné objevovat ve skutečnosti.  

  

Rozvíjet samosprávnou demokracii–porozumět svému místu mezi lidmi 

Spojujeme věkové skupiny(cross age – tutoring), aby starší předali své dovednosti těm 

mladším a naučili se tak být zodpovědnými.  
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Mít  preventivní program – porozumět nebezpečí, které na nás číhá 

Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vycházet při 

spolupráci s odborníky na organizaci seminářů pro žáky. Jedná se o spolupráci s OPPP a 

DDM v Ivančicích i s dalšími centry volného času.  

 

Komunikovat s veřejností – porozumět partnerství 
Oblast, která je pro školu významná, je oblast „komunikace s veřejností - zejména 

rodičovskou . Toto jsou všechno oblasti, ve kterých škola získává jméno, dává o sobě vědět, 

rozšiřuje vybavenost a podobně. U žáků i pracovníků školy vytvářet a trvale posilovat pocit 

sounáležitosti se školou a pocit hrdosti na svou školu 

  

Vytvářet podmínky pro další vzdělávání – porozumět potřebě se celoživotně vzdělávat  
Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy.  

 Kvalitní vzdělávací prací, prostředím, vybaveností a klimatem školy, a také pestrou nabídkou 

školních a mimoškolních aktivit bránit odlivu žáků na jiné školy a snažit se o získávání 

nových žáků. 

 

Formovat správný vztah a úctu k přírodě, životnímu prostředí a vést žáky k pochopení 

zásad trvale udržitelného rozvoje 
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3.4 Výchovně vzdělávací strategie 

 

     Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a 

formy práce , příležitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence  

a usilovat o naplnění cílů základního vzdělávání.      

Úroveň kompetencí není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci 

v každodenním praktickém životě. 

 

 

Klíčové kompetence Způsob dosažení cíle  

 

 

1. Kompetence k učení – 

umožnit žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 

pro celoživotní učení 

 

 

 Zařazujeme do výuky metody aktivního učení, 

metody projektového, kooperativního, 

globálního vyučování. 

 Oceňujeme zájem a touhu po poznání, 

umožňujeme žákům zužitkovat vědomosti 

získané mimo školu ve výuce, podněcujeme 

jejich tvořivost. 

 Podporujeme zájem o čtenářství. 

 Zařazujeme provádění hodnocení učení žákem, a 

to vždy v určitém časovém intervalu (měsíc, 

týden) s pravidelným záznamem do žákovských 

knížek nebo na sebehodnotící listy. 

 Seznamujeme žáky s různými způsoby získávání 

informací (encyklopedie, slovník, telefonní 

seznam, jízdní řád, internet apod.). 

 Organizujeme různé (vědomostní i dovednostní) 

soutěže na úrovni školy. 

 Individuálním přístupem k žákům a pozitivním 

přístupem k výuce (síla pozitivního očekávání) 

maximalizovat šanci každého žáka prožít úspěch. 

 

 

 

 

2. Kompetence k řešení 

problémů – podněcovat žáky 

k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování a k řešení problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Při výuce motivujeme žáky v co největší míře 

problémovými úlohami z praktického života. 

 Umožňujeme žákům pozorovat různé jevy, 

hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřit 

výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

 Prostřednictvím dramatické hry a hraní rolí 

umožňujeme žákům prozkoumávat a ujasňovat si 

osobní postoj ke zvoleným tématům zaměřeným 

na mezilidské vztahy, postoje, hodnoty i 

celospolečenské problémy. 
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3.Kompetence komunikativní 
– vést žáky k všestranné a 

účinné komunikaci 

 

 

 

 Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se 

spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole 

i mimo školu, společně si vytváříme pravidla 

chování. 

 Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou 

formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat 

názor jiných (ranní kruh, rolové hry v dramatické 

výchově, diskuse). 

 Zařazujeme projekty, na kterých spolupracují 

žáci jednoho ročníku i žáci z různých 

postupných ročníků. 

 Žáci se drobnými příspěvky podílejí na tvorbě 

webových stránek školy 

 

 

 

 

 

 

4. Kompetence sociální a 

personální – rozvíjet u žáků 

schopnost spolupracovat a 

respektovat práci vlastní a 

druhých 

 

 

 

 Od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci 

v týmu, zdůrazňujeme pravidla spolupráce a 

nutnost vzájemné pomoci. 

 Při výuce využíváme skupinovou práci žáků, 

vzájemnou pomoc při učení a to i mezi žáky 

různých postupných ročníků. 

 Vedeme žáky k respektování společně 

dohodnutých pravidel chování a přiznání chyby. 

 Chválíme a odměňujeme žáky za úsilí stejně 

jako za výsledky (sebeúcta každého člověka má 

vliv na vynakládané úsilí, a to zase zpětně 

ovlivňuje naději na úspěch). 

 Vytváříme prostředí důvěry a podpory, aby žáci 

měli pocit bezpečí pro zkoumání sebe samých a 

pro vzájemnou interakci („nesoudící duch“, 

pozitivní očekávání). 
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5. Kompetence občanské – 

připravovat žáky jako 

svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňující svá 

práva a plnící své povinnosti 

 

 

 

 

- vytvářet u žáků potřebu 

projevovat pozitivní city 

v chování, jednání a 

v prožívání životních situací, 

rozvíjet vnímavost a citlivé 

vztahy k lidem, prostředí i k 

přírodě 

 

 

 

 Společně s žáky stanovujeme pravidla chování 

ve třídě, budově školy, mimo školu. 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za svá 

rozhodnutí, hodnocení výsledku svých činů. 

 Rozvíjíme u žáků odolnost vůči nebezpečím, 

která na něj v současném světě číhají a 

podporujeme schopnost se těmto vnějším tlakům 

bránit . 

 Žáci se přímo zapojují do kulturního dění školy a 

obce a sportovních akcí   

 Navštěvujeme s žáky pravidelně divadelní 

představení, interaktivní vzdělávací programy 

pro děti v Městském muzeu a různé výstavy. 

Rozvíjíme vztah ke kulturnímu dědictví a tradici, 

vedeme žáky k rozlišování skutečných hodnot od 

pozlátek a kýče. 

 Zapojujeme žáky do ekologických projektů (Den 

Země) 

 Vedeme žáky k třídění odpadů (papír, PET 

lahve, PET víčka, baterie). 

 

 

 

 

 

 

6. Kompetence pracovní – 

pomáhat žákům rozvíjet své 

schopnosti i reálné možnosti a 

uplatňovat získané vědomosti a 

dovednosti při profesní 

orientaci 

 

 

 

 Nabídkou kroužků a mimoškolních aktivit 

podněcujeme u žáků zájmovou činnost a 

smysluplné využití volného času. 

 Spolupracujeme se  Základní uměleckou školou 

v Ořechově (výchovné koncerty), vyhledáváme 

talenty v oblasti hudební, výtvarné, dramatické. 

 Seznamujeme žáky s různými pracovními 

profesemi (exkurze, beseda, hraní rolí, 

dramatická hra). 

 Vedeme žáky ke správnému a bezpečnému 

používání pomůcek, materiálů a nástrojů. 

 Pořádáme výstavky prací všech žáků, 

respektujeme individuality a oceňujeme a 

vyzdvihujeme především snahu a zájem. 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 16 

3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Žáci, u kterých se projevují potíže s příznaky některé z vývojových poruch učení, 

posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.              

V případě, že pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické 

centrum (SPC) diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců žáka 

vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žákem v průběhu školního roku 

pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně                

v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení.        

Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. S rodiči 

pravidelně konzultujeme přípravu do školy a domácí péči. Na základě doporučení PPP, SPC 

je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 

Žáci, u kterých se projevuje porucha chování jsou hyperaktivní, popřípadě s 

edukativními problémy, nerespektují některé normy společenského chování, jsou 

nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Ve spolupráci a na doporučení PPP se budou 

žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu 

vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, 

kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. 

Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo 

vyučování s tímto žákem. Je nutné zavést systém pochval a trestů. 

Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. stupni školy formou 

individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle učebního plánu běžných tříd a na 

základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení SPC budou 

realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka  z tělesné výchovy do 

zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v 

ostatních předmětech. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem 

připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. 

Pozornost je třeba věnovat též žákům se sociálním znevýhodněním. Do této skupiny 

patří žáci z různých menšin u nás žijících nebo pocházející z prostředí sociálně, kulturně a 

jazykově odlišného, z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým 

postavením, kteří jsou častěji ohrožováni sociálně patologickými jevy. 

Ve výchovně-vzdělávacím procesu je třeba se zaměřit na osvojení si českého jazyka, 

seznámení s kulturními zvyklostmi a tradicemi a umožnit těmto žákům budování vlastní 

identity. 

Zásady práce s dětmi se sociálním znevýhodněním: 

- v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů, 

- individuální péče, 

- vhodně volené metody a formy práce, 

- spolupráce s psychologem, sociálním pracovníkem, příp. dalšími odborníky, 

- pravidelná spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm, 

- vytvoření příznivého klimatu ve školním prostředí. 
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3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných  

Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného 

nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného 

vyšetření sestavuje a realizuje individuální vzdělávací plán se strukturou dle právní úpravy. 

Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální 

zkoušky. 

V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro 

nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho 

dovedností v oblasti jeho nadání. 

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném 

postupném ročníku. 

 

 

 

 

3.7 Poskytování poradenských služeb ve škole 

 

Vedení školy spolupracuje s OPPP a SPC v Brně, které poskytuje informace o dalších 

službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. 

Zaměření poradenských služeb: 

- poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům 

žáka ve výchově a vzdělávání, 

- poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve 

zlepšení, prevence neúspěchu,  

- poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů (rodině a žákovi), postupy 

řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků, 

- poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou 

dětí,  

- poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků 

s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, 

- poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků, 

- metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech 

při pedagogické práci s žáky,  

- poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími 

odbornými institucemi. 

Třídní učitelé realizují konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a 

rodičů. 
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3.8 Začlenění průřezových témat 

 

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů 

současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. 

Tématické okruhy průřezových témat prolínají napříč vzdělávacími oblastmi. Tím 

přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou 

problematiku a uplatňovat širší spektrum  dovedností. Abychom této možnosti využili co 

možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale 

integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah tak, aby žáci 

používali znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. 

Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je pro lepší orientaci 

zpracováno formou tabulek. 

 

 

Název průřezového tématu:  Mediální výchova 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Tématické okruhy  

průřezového tématu 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

R
E

C
E

P
T

IV
N

Í 

Č
IN

N
O

S
T

I 

1.1 Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

   
Informa-

tika 

Informa-

tika 

1.2 Interpretace 

vztahu  

      mediálních sdělení 

a reality 

   
Český 

jazyk 
 

1.3 Stavba mediálních  

      sdělení 
   

Informa-

tika 

Informa-

tika 

1.4 Vnímání autora     

      mediálních sdělení 
  

Český 

jazyk 

Informa-

tika 

Informa-

tika 

1.5 Fungování a vliv 

médií  ve společnosti 
  

Český 

jazyk 
  

P
R

O
D

U
K

T
IV

N
Í 

Č
IN

N
O

S
T

I 2.1 Tvorba mediálního  

      sdělení 
   

Český 

jazyk 

Informa-

tika 

Český 

jazyk 

Informa-

tika 

2.2 Práce 

v realizačním týmu 
 Prvouka Prvouka 

Český 

jazyk 

Český 

jazyk 
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Název průřezového tématu:  Multikulturní výchova 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Tématické 

okruhy  

průřezového 

tématu 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

1. Kulturní 

diference 
Prvouka     

2. Lidské vztahy   
Hudební 

výchova 
  

3. Etnický původ   Prvouka   

4. Multikulturalita     Vlasti-věda 

5. Princip 

sociálního smíru a 

solidarity 

   Vlastivěda  

 

 

 

 

 

Název průřezového tématu:  Environmentální výchova 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Tématické 

okruhy  

průřezového 

tématu 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace do 

předmětů 

Integrace do 

předmětů 

1. Ekosystémy  Prvouka  Informatika Informatika 

2. Základní 

podmínky 

života 

   Přírodověda  

3. Lidské 

aktivity a 

problémy  

    životního 

prostředí 

    Vlasti-věda 

4. Vztah 

člověka k 

prostředí 

  Prvouka   
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Název průřezového tématu:  Osobnostní a sociální výchova 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Tématické okruhy  

průřezového tématu 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

O
S

O
B

N
O

S
T

N
Í 

R
O

Z
V

O
J

 

1.1 Rozvoj 

schopností  

      poznávání 

Prvouka     

1.2 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

    
Český 

jazyk 

1.3 

Seberegulace a 

      

sebeorganizace 

 Prvouka   
Tělesná 

výchova 

1.4 

Psychohygiena 
 Prvouka    

1.5 Kreativita  
Pracovní 

činnosti 
 

Informa-

tika 

Informa-

tika 

S
O

C
IÁ

L
N

Í 

R
O

Z
V

O
J

 

2.1 Poznávání 

lidí 
Prvouka  

Anglický 

jazyk 

Tělesná 

výchova 
 

2.2 Mezilidské 

vztahy 

Tělesná 

výchova 
    

2.3 

Komunikace 
 

Český 

jazyk 

Anglický 

jazyk 

Informa-

tika 

Informa-

tika 

2.4 Kooperace a 

kompetice 

Pracovní 

činnosti 
    

M
O

R
Á

L
N

Í 

R
O

Z
V

O
J

 

3.1 Řešení 

problémů a 

      rozhodovací 

dovednosti 

    
Matema-

tika 

3.2 Hodnoty, 

postoje,  

      praktická 

etika 

Výtvarná 

výchova 
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Název průřezového tématu:  Výchova demokratického občana 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Tématické 

okruhy  

průřezového 

tématu 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

1. Občanská 

společnost a 

škola 

   Vlastivěda  

2. Občan, 

občanská 

společnost a stát 

   Vlastivěda  

3. Formy 

participace 

občanů  

    v politickém 

životě 

   Vlastivěda  

4. Principy 

demokracie jako 

formy  

    vlády a 

způsobu 

rozhodování 

  
Hudební 

výchova 
  

 

Název průřezového tématu:  Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Tématické okruhy  

průřezového tématu 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

Integrace 

do 

předmětů 

1. Evropa a svět nás zajímá    
Informa-

tika 

 

Informa-

tika 

Vlasti-

věda 

 

2. Objevujeme Evropu a svět     
Vlasti-

věda 

3. Jsme Evropané    
Vlasti-

věda 

Vlasti-

věda 
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4 Učební plán 
 

Obsah vzdělávacích oblastí, vymezených rámcovým vzdělávacím programem, je 

realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Disponibilní časovou dotací byly posíleny 

předměty, ve kterých budou realizována průřezová témata. 

 

1. stupeň 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 
Vyučovací 

předmět 

Ročník 1. - 5. 

 1. 2.  3.  4.   5. 
Celk. 

dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

a literatura 
Český jazyk 9 9 7+1 7 6+1 38+2 

Cizí jazyk Anglický jazyk -  - 3 3 3 9 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4 5 5 4+1 5 22+2 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 
Informatika  -  -  - 0+1 1 1+1 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2+1 2+1 - - 6+2 

Vlastivěda  -  -  - 
3+1 3+1 6+2 

Přírodověda  -  -  - 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 

Výtvarné tvoření 2 2 2 3 3 12 Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce 

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

  Týdenní  dotace 20 22 24 26 26 118 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu  

 

1) Disponibilní časovou dotaci jsme využili na posílení povinných předmětů  

Český jazyk (3.ročník 1hodina, 5. ročník 1 hodina ),  

Matematika (4. ročník 1 hodina),  

Člověk a jeho svět ( 2.ročník 1 hodina, 3. ročník 1 hodina) 

Informatika ( 4.ročník 1 hodina),  

Vlastivěda a Přírodověda (4.ročník 1 hodina, 5. ročník 1 hodina).  

2) V tabulce je disponibilní časová dotace vyjádřena znaménkem + a příslušnou 

číslovkou. 

3) Ze vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů Výtvarná výchova a Člověk a svět práce 

jsme vytvořili integrovaný předmět Výtvarné tvoření. 
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5 Učební osnovy 
Učební osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů obsahují vždy charakteristiku 

předmětu a vzdělávací obsah předmětu. V tabulkách vzdělávacích obsahů jsou ve sloupci 

„Průřezová témata“ uvedeny zkratkou názvy jednotlivých průřezových témat a čísly jsou 

vyjádřeny jednotlivé tématické okruhy průřezových témat. Čísla tématických okruhů 

korespondují s tabulkami uvedenými v kapitole 3.8 „Začlenění průřezových témat“. 

Pro průřezová témata jsme použili následující zkratky: 

   

VDO – Výchova demokratického občana 

OSV – Osobnostní a sociální výchova 

EGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

MV – Multikulturní Výchova 

EV – Environmentální  výchova 

MdV – Mediální výchova 
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5.1 I. stupeň 

 

Vzdělávací oblast :     Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor :       Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět :  Český jazyk  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá důležité postavení                  

ve výchovně vzdělávacím procesu. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a 

dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, 

vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.  

Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru jsou potřebné pro kvalitní jazykové 

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

Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům 

poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Vytvářejí předpoklady 

k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, 

aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat 

při vnímání okolního světa i  sebe sama. 

Vzdělávací obsah má komplexní charakter, je rozdělen do tří složek: Komunikační a 

slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Obsah jednotlivých složek se 

vzájemně prolíná. 

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst 

s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo 

slyšeného textu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit 

jeho obsah. 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 

spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému 

myšlení, srozumitelnému vyjadřování. Prohlubuje i obecné intelektové dovednosti, např. 

dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a 

dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem 

získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 

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

vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní 

názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně 

získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a 

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

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

Verbální a neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické 

výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. 

 

Průřezová témata 

Do vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk jsme integrovali části průřezových témat 

Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova.  

 

Časové vymezení 

Vyučovací předmět Český jazyk disponuje touto časovou dotací: V 1.a 2. roč. bude po 9 

hodinách týdně, ve 3. roč. 8 hodin týdně, ve 4. a 5. roč. po 7 hodinách týdně. 

 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 25 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenových učebnách. Na některé hodiny Českého jazyka se využívá 

také počítačová učebna.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kromě frontální výuky, klasických pomůcek (př.nástěnných tabulí, časopisů, knih pro 

mimočítankovou četbu) se uplatňují i prvky kooperativní výuky ve dvojicích a skupinách. 

V předmětu Český jazyk jsou utvářeny klíčové kompetence žáků zejména pomocí 

následujících strategií: 

 

Kompetence k učení 

 Používáme motivující a aktivizující metody práce s ohledem na možnosti žáků. 

 Zadáváme úkoly, při jejichž řešení žáci využívají různé zdroje informací. 

 Věnujeme pozornost čtení s porozuměním. 

 Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých 

aktivit. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

 Vedeme žáky k tomu, aby kladli k tématu otázky, aby o problému diskutovali. 

 Inspirujeme žáky k účasti v různých olympiádách a soutěžích.  

 

Kompetence komunikativní 

 Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, která probíhá na 

základě předem stanovených pravidel. 

 Učíme žáky obhajovat vhodným způsobem svůj názor a argumentovat pro něj a 

zároveň promýšlet a prozkoumávat názory, lišící se od jejich vlastních. 

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

 

Kompetence sociální a personální 

 Dáváme možnost žákům spolupracovat  ve skupině. 

 Společně s žáky vytváříme pravidla spolupráce ve skupině. 

 Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení chování a jednání ve skupině.  

 Učíme žáky respektovat individualitu člověka. 

 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, umožňujeme mu zažít úspěch. 

 

Kompetence občanské 

 Seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi, usilujeme o jejich dodržování. 

 Vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích a k účinné pomoci 

v těchto situacích. 

 Vysvětlujeme význam tolerance, respektování a ohleduplnosti k jiným kulturním a 

duchovním hodnotám. 

 Seznamujeme žáky se základními společenskými normami a pravidly soužití a 

vyžadujeme jejich uplatňování.  

 

Kompetence pracovní 

 Seznamujeme žáky s různými pracovními profesemi. 

 Zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností. 
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Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 
1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 

situacích 

7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

9. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní 

písemný projev 

10. píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

11. seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

12. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

13. rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 

informace zaznamenává 

14. posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

15. reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

16. vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

17. rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

18. volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 

19. rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace 

20. píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 

s dodržením časové posloupnosti 

22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a 

krátké samohlásky 

23. porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, 

nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

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

25. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

26. užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 

a sloves 

27. spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

28. rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové 

i zvukové prostředky 
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29. odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných 

souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický 

šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a 

místních pojmenování 

30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 

vícevýznamová 

31. rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

32. určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve 

svém mluveném projevu 

33. rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

34. vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje 

základ věty 

35. odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

36. užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

37. píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

38. zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

39. čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

40. vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

41. rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

42. pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 

43. vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

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

45. rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

46. při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 
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 Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

Témata 

Mezipředmět. 

 Vztahy 

/poznámky 

Jazyková výchova 

1. přípravné období čtení 

- rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné,  

  určuje pravou a levou stranu  

- orientuje se prakticky v pojmech  

  nahoře – dole, vzadu – vpředu,  

  před – za, nad – pod atd.  

22 Slabikář a pracovní sešity 

(Prodos) , orientace v prostoru. 

  

- určí hlásku na začátku a konci slova,  

  postupně vyjmenuje všechny hlásky  

- sestavuje z hlásek slovo 

22 Slabikář a pracovní sešity   

- pozná své jméno psané velkými  

  tiskacími písmeny 

- přiřadí písmena k obrázkům podle  

  začátku slova 

- vytváří písmena z prstů, z vlastního  

  těla, z modelíny, ze špejlí…….. 

22 Slabikář a pracovní sešity   

- čte velkou tiskací abecedu 

- orientuje se na stránce v knize 

- rozumí pojmu stránka, řádek, článek,  

  písmeno, slovo, věta 

- přiřazuje obrázky ke slovům 

- skládá slova z přeházených písmen 

- doplňuje chybějící písmena do slov 

- čte  slabiky di – dy, ti- ty, ni - ny a  

  slabiky dě – tě – ně – pě – vě – mě  

22 Slova obsahující Ď, Ť, Ň 

                            DI, TI, NI 

  

- na konci roku čte krátká slova plynule,  

  delší slabikuje  

1 Slabikář a pracovní sešity   

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou    

  nesprávnou výslovnost 

4 Slabikář a pracovní sešity   

- zvládá základní hygienické návyky  

  spojené se psaním 

8    

2. čtení a psaní písmen, slov a vět 

- opisuje správné tvary písmen (slov a  

  vět) velké tiskací abecedy tužkou 

- píše podle diktátu písmena a krátká 

  slova 

- přiřazuje malá tiskací písmena  

  k velkým – nejdříve ta podobná (např.  

  Vv, Oo, Zz ……), potom zbývající  

- rozlišuje délku samohlásek  

- zároveň se tato písmena učí psát  

  psacím písmen a zkouší psát tvary   

9 Písanky, pracovní sešity   
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

Témata 

Mezipředmět. 

 Vztahy 

/poznámky 

  ve vzduchu, fixou na tabulku, tužkou  

  na papír, později perem do sešitu  

- ovládá psací abecedu mimo písmen X,  

  W, Q a píše opis, přepis i diktát a 

  kontroluje vlastní písem. projev 

    

Komunikační a slohová výchova 

- učí se správnému dýchání 

- trénuje si paměť na krátkých textech  

- vyslovuje pečlivě a správně všechny  

  hlásky (spolupráce s logopedem) 

- s názorem učitele opakuje rytmická  

  cvičení (hra na tělo) 

- volí vhodné tempo a hlasitost řeči  

5    

- naslouchá ostatním 

- volí vhodné verbální prostředky  

  při řešení situací ve škole i mimo  

  školu, tyto situace zkouší nanečisto  

  v podobě scének 

- vyjádří své přání, dokáže se omluvit,  

  pozdravit, poprosit o pomoc,  

  poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz 

- respektuje pravidla rozhovoru a učí se  

  nonverbálnímu vyjadřování (řeč těla) 

3   Prvouka 

- nahrazuje v textu slova  slovy stejného  

  významu 

- vypravuje krátký vlastní příběh  nebo 

  reprodukuje čtený text  

2 Slabikář 

Mimočítanková četba 

 Prvouka 

Literární výchova 

- rozlišuje pojmy – básnička, říkadlo,  

  pohádka 

- odlišuje verše 

- tvoří slova, která se rýmují 

41 Slabikář 

Mimočítanková četba 

  

- rozlišuje dobro a zlo, vyjmenuje  

  kladné a záporné postavy 

- nakreslí ilustraci k pohádce 

- je schopen dramatizovat  scénu  

  pohádky a navštěvuje divadelní  

  přestavení a hovoří o svých zážitcích  

40 Slabikář 

Mimočítanková četba 

  

- naslouchá čtenému textu; čte, přednáší 

  zpaměti krátké texty přiměřené věku 

39 Slabikář 

Mimočítanková četba 

  

- sestaví z několika obrázků osnovu  

  příběhu a vypravuje podle ní  

42 Slabikář 

Mimočítanková četba 
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

Jazyková výchova 

- rozlišuje grafickou a zvukovou podobu 

  slova, člení slova na slabiky, hlásky a  

  skládá slova z hlásek, slabik, skládá  

  ze slov věty 

22 Věta – slovo 

Druhy vět podle postoje 

mluvčího 

  

- odlišuje krátké a dlouhé samohlásky,  

  rozlišuje význam slova podle délky  

  samohlásky (např. drahá – dráha) 

22 Samohlásky krátké a dlouhé.   

- vyjmenuje samohlásky krátké a dlouhé 22 Druhy hlásek   

- rozlišuje druhy vět podle postoje  

  mluvčího a vybírá vhodné prostředky  

  k jejich tvoření 

28    

- prakticky využívá slov opačného a  

  podobného významu, slova souřadná,  

  nadřazená a podřazená 

- porovnává a třídí slova podle různých 

  hledisek (počet slabik, počet hlásek,  

  význam slova…………)  

- užívá správných tvarů ohebných slov 

  v textu 

23 Význam slov 

Slova nadřazená, podřazená, 

souřadná 

  

- vyjmenuje souhlásky tvrdé, měkké i  

  obojetné 

- odůvodní a správně napíše i/y  

  po tvrdých a měkkých souhláskách 

29 Souhlásky   

- používá velká písmena na začátku vět  

  a v typických případech vlastních jmen  

  osob, zvířat a místních pojmenování 

29 Velká písmena za začátku vět   

- píše správně slabiky dě, tě, ně, bě, pě,  

  vě, mě 

29 Slabiky DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, VĚ, 

MĚ. 

  

- zdůvodní a správně píše slova  

  s párovou souhláskou na konci i uvnitř  

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

22 Odlišná výslovnost a psaní 

souhlásek ve slovech. 

  

- vyhledá a rozliší podstatná jména,  

  slovesa a předložky a tvoří s nimi věty  

25 Učivo podstatná jména, slovesa, 

předložky, spojky 

  

- píše úhledně všechna písmena psací  

  (velká i malá) i tiskací (velká) abecedy 

22 Písanka   

Komunikační a slohová výchova 

- čte s porozuměním texty přiměřeného 

  rozsahu a náročnosti, se správnou  

  intonací a rozumí textu a reprodukuje  

  jeho obsah 

- orientuje se v textu, vyhledává   

1 

42 

Čítanka 

Mimočítanková četba 
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

  odpovědi na otázky, hledá klíčová  

  slova a čte v rolích 

    

- tvoří smysluplné věty k obrázkům a  

  nahrazuje slova jiným výrazem 

- pracuje s obrázkovou osnovou (řadí,  

  vypráví) a odstraňuje přebytečná slova 

  v textu    

11   Prvouka 

- popisuje předmět, obrázek, osobu,  

  zvíře, pracovní postup 

7 Popis   

- používá  komunikační žánry, pozdraví,  

  osloví kamarády i dospělé, učí se  

  formulovat omluvu, prosbu, vzkaz,  

  snaží se vést dialog 

19 Pozdrav 

Omluva 

Žádost 

OSV 2.3  

- píše adresu, vzkaz 10   Prvouka 

Literární výchova 

- seznámí se se systémem půjčování  

  knih ve veřejných knihovnách 

39   Mimoškolní 

aktivity, 

besedy žáků 

v knihovnách. 

- přednáší zpaměti texty přiměřené jeho  

  věku 

- seznamuje se a používá pojmy –  

  pohádka, hádanka, říkanka, báseň,  

  sloka, rým, verš, kniha, knihovna,  

  knihkupectví, čtenář, básník,  

  spisovatel, ilustrátor, divadlo, herec,  

  jeviště, hlediště, režisér, divadelní hra,  

  hlavní postavy 

39 Čítanka 

Mimočítanková četba 

(vhodné texty prózy a poezie) 

  

- chodí do divadla a na koncerty 39   Společná 

návštěva 

koncertů a 

divadelních 

představení dle 

výběru učitele. 

Mimoškolní 

aktivity. (výběr 

rodičů) 
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O 

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

Jazyková výchova 

- zdůvodní a správně píše slova  

  s párovou souhláskou na konci i  

  uvnitř (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch,  

  v-f) 

22 Opakování: Výslovnost a psaní 

souhlásek 

  

- vyhledá slova příbuzná, určí kořen  

  slova, předponu a příponu a naopak 

  tvoří ke kořenu slova příbuzná 

31 Předpona VY-VÝ   

- vyjmenuje vyjmenovaná slova, 

  používá jejich tvary ve větách,   

  rozumí jejich obsahu, přiřadí k nim  

  slova příbuzná (není nutno dodržovat 

  pořadí od vyjmen. slov po „b“)  

- seznamuje se slovy stejně znějícími  

  (být - bít, výr – vír …)  

29 Vyjmenovaná slova   

- vyhledává v textu a třídí slova podle 

  slovních druhů – podstatná jména,  

  slovesa, přídavná jména, předložky 

24 Slovní druhy   

- u podstatných jmen určují rod, číslo, 

  pád, u mužských i životnost 

- u sloves určují osobu, číslo, čas  

  v oznamovacím způsobu  

26 Podstatná jména  

Slovesa 

  

Komunikační a slohová výchova 

- spojuje věty do jednoduchých  

  souvětí 

27 Souvětí 

Věta jednoduchá 

  

- komunikuje se spolužáky a  

  s dospělými, zdraví, omluví se,  

  požádá o pomoc, poděkuje 

- zná a v praxi realizuje společenská  

  pravidla chování v prostorách školy  

  (požádá o uvolnění cesty, nechává  

  projít dveřmi dospělou osobu …)  

6 Pozdrav 

Omluva 

Prosba 

Žádost 

 Prvouka 

- píše a odesílá dopis a pohlednici  

  s dodržením formy a samostatným  

  napsáním adresy 

10 Slohové úkoly v čítance 

(Nová škola) 

  

- obohacuje si aktivně slovní zásobu,  

  nahrazuje slova slovy stejného  

  významu 

- odstraňuje přebytečná slova 

- nahrazuje opakující se slova jinými 

- používá slova stejně znějící  

  ve větách  

15 Slohové úkoly v čítance   
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O 

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- setřídí slova podřazená ke slovu  

  nadřazenému 

- vypravuje vlastní příhodu, snaží se  

  odstranit přebytečná a opakující se  

  slova 

- reprodukuje přečtený text, zapojuje  

  fantazii k dotvoření konce příběhu 

    

- pracuje s obrázkovou osnovou, tvoří 

  jednoduché věty (osnovu) 

- člení na části 

- vypravuje podle osnovy 

11 Slohové úkoly v čítance  Prvouka 

- popisuje předmět, obrázek, osobu, 

  zvíře, pracovní postup 

7 Slohové úkoly v čítance   

- sleduje uspořádání zpráv v novinách,  

  titulní strany různých deníků  

 Zpráva MV 1.4 

MV 1.5 

(hra: Tichá 

pošta). Tato 

hra ukazuje 

dětem lidské 

vlastnosti 

komunikace, 

při které 

dochází 

k přetváření 

zprávy 

uvědoměle, ale 

i neuvědoměle. 

Literární výchova 

- čte s porozuměním texty  

  přiměřeného rozsahu a náročnosti  

1 Čítanka 

Mimočítanková četba 

  

- čte se správnou intonací, člení text,  

  frázuje 

39 Čítanka 

Mimočítanková četba 

  

- rozumí přečtenému a reprodukuje  

  jeho obsah 

- orientuje se v textu, vyhledává 

  odpovědi na otázky, hledá klíčová   

  slova 

- orientuje se v literárních druzích a  

  žánrech – poezie a próza, pověst,  

  povídka, pohádka, bajka 

42 Čítanka 

Mimočítanková četba 

  

- poslouchá uvědoměle literární texty,  

  čte samostatně knihy a  

  zaznamenává si jejich název, jméno  

  spisovatele, ilustrátora do deníčku 

42 Čítanka 

Mimočítanková četba 
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O 

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- kreslí ke knize vlastní ilustrace 

- píše hlavní a vedlejší postavy 

- vypráví, co se mu v knížce líbilo,  

  hledá a předčítá dětem zajímavou  

  část knihy 

    

- půjčuje si knihy a orientuje se  

  v knihovně s pomocí knihovnice 

42   Besedy a 

návštěvy 

knihovny 

- přednáší zpaměti texty přiměřené  

  jeho věku 

42 Čítanka 

Mimočítanková četba 

(Sluníčko,….) 

  

- vypráví zážitky z divadelního,  

  filmového představení a shrne obsah 

42   Návštěva 

divadla, kina 
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

Jazyková výchova. Slovní zásoba a tvoření slov. 

- vyhledává, tvoří a aktivně používá  

  slova jednoznačná a mnohoznačná,  

  protikladná (antonyma), souznačná  

  (synonyma), souzvučná (homonyma), 

  nadřazená, podřazená a souřadná 

30 Význam slova   

- rozlišuje slova spisovná a nespisovná 

- v psaném projevu používá slova   

  spisovná  

- vyhledává v textu slova nespisovná a   

  nahradí je slovy spisovnými 

33 Opakování: 

Slova spisovná a nespisovná 

  

- rozlišuje u slov citové zabarvení, odliší 

  slova hanlivá a lichotivá 

33    

- odliší předponu a předložku 31 Stavba slova a pravopis   

- rozpozná části slova – kořen, předponu 

  a příponovou část, pomocí předpon a 

  příponových části tvoří slova odvozená 

  od daného kořene 

31 Stavba slova   

Tvarosloví 

- v textu najde a určí podstatná jména,  

  přídavná jména, slovesa a předložky 

32 Slovní druhy   

- seznamuje se s neohebnými slovními  

  druhy – příslovce, předložky, spojky,  

  částice a citoslovce, vyhledává jejich 

  příklady v textu 

32 Slovní druhy   

- ohebné slovní druhy – zájmena a  

  číslovky rozpoznává v textu (neurčuje  

  druhy a neskloňuje je v návaznosti 

  na pravopis) 

32 Slovní druhy   

- v textu přiměřené obtížnosti určuje  

  všechny slovní druhy 

32 Slovní druhy   

- u podstatných jmen samostatně určuje 

  mluvnické kategorie – pád, číslo, rod 

32 Skloňování podstatných jmen   

- seznamuje se se vzory podstatných  

  jmen, přiřazuje slova ke vzorům 

- určuje životnosti podstatných jmen 

  rodu mužského podle algoritmu 

32 Skloňování podstatných jmen   

- odůvodňuje psaní koncovek  

  podstatných jmen, správně píše i, y  

  v koncovkách podstatných jmen, slova  

  podle vzoru předseda a soudce pouze  

  zařazuje ke vzorům 

32 Podstatná jména   
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příspěvková organizace 
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- u sloves určitých procvičuje a zlepšuje  

  určování mluvnických kategorií osoba,  

  číslo a určuje slovesný čas  

32 Slovesa   

- k infinitivu (neurčitku) utvoří sloveso  

  určité a naopak 

32 Slovesa   

- v textu vyhledá slovesné tvary a rozliší 

  tvary jednoduché (tvořené jedním  

  slovesem a zvratná slovesa) a tvary  

  složené (vyjádřeny více slovy)  

32 Slovesa   

- časuje slovesa v čase přítomném 32 Slovesa   

- seznamuje se s časováním sloves  

  v čase budoucím a minulém 

- tvoří a píše správné tvary sloves (bez  

  návaznosti na pravopis u sloves v čase  

  minulém) 

32 Slovesa   

- seznamuje se s kategorií způsob –  

  oznamovací, rozkazovací 

- tvoří gramaticky správné tvary sloves 

  v rozkazovacím způsobu 

32 Slovesa   

- samostatně určuje mluvnické kategorie 

  sloves – osoba, číslo, čas 

32 Slovesa   

- rozlišuje a správně určuje slovesa a  

  podstatná jména slovesná 

32 Slovesa   

Skladba 

- upevňuje si dovednost rozlišování věty  

  jednoduché a souvětí podle počtu   

  sloves v určitém tvaru 

35 Věta jednoduchá a souvětí   

- v souvětí vyhledává slovesa určitá,  

  spojovací výrazy a určuje podle toho 

  počet vět v souvětí 

36 Věta jednoduchá a souvětí   

- užívá vhodné spojovací výrazy, podle 

  potřeby projevu je obměňuje 

36 Věta jednoduchá a souvětí   

- naznačí stavbu souvětí pomocí větného  

  vzorce (V = věta, číslice = pořadí věty  

  v souvětí, všechna znaménka  

  ve větách) 

34 Věta jednoduchá a souvětí   

- samostatně vytváří souvětí podle  

  jednoduchého vzorce (Když V1, V2.) 

34 Věta jednoduchá a souvětí   

- užívá vhodné spojovací výrazy, podle  

  potřeby projevu je obměňuje 

36 Věta jednoduchá a souvětí   

- seznamuje se s nejčastějšími spojkami  

  (když, ale, že, protože + zájmeno   

34 Věta jednoduchá a souvětí   
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

  který) a získává dovednost psaní čárky  

  před těmito spojovacími výrazy 

    

- ve větě vyhledává základní skladební  

  dvojici a rozliší podmět a přísudek  

- tvoří k holé větě větu rozvitou 

34 Věta jednoduchá a souvětí   

Pravopis 

- docvičuje a opakuje pravopis  

  vyjmenovaných slov 

37 Opakování: vyjmenovaná slova   

- zdůvodňuje a píše i, y, nejen  

  ve vyjmenovaných slovech, v jejich  

  tvarech, ale i ve slovech příbuzných 

37 Opakování: vyjmenovaná slova   

- upevňuje pravopis i, y ve dvojicích  

  slov souzvučných (homonym) 

37  

Opakování: vyjmenovaná slova 

  

- v psaném textu píše správně i, y  

  ve slovech po obojetných souhláskách  

  a koncovkách ohebných slov  

  (podstatných jmen, sloves – včetně  

  shody přísudku s podmětem) 

37 Shoda přísudku s podmětem   

Literární výchova 

- docvičuje plynulost a techniku čtení   Čítanka 

Mimočítanková četba 

  

 

- volně reprodukuje text podle svých  

  schopností 

44 Čítanka 

Mimočítanková četba 

  

- přednáší vhodné literární texty  

  zpaměti 

 Čítanka 

Mimočítanková četba 

  

- snaží se vyjádřit a zaznamenat své  

  dojmy z četby anebo poslechu  

  literárního díla 

43 Čítanka 

Mimočítanková četba 

  

- samostatně nebo v kolektivu spolužáků 

  se pokouší o dramatizaci textu 

44 Čítanka 

Mimočítanková četba 

  

- rozlišuje základními pojmy literární  

  teorie: 

- pohádka, hádanka, říkanka,                           

              báseň 

- spisovatel, kniha, ilustrátor, 

              čtenář, 

            - divadlo, film, herec, režisér 

            - verš, rým, přirovnání                                                         

46 Čítanka 

Mimočítanková četba 

  

Komunikační a slohová výchova 

Čtení a naslouchání 

- čte s porozuměním přiměřeně náročné  

  textu potichu i nahlas 

12 Čítanka 

Mimočítanková četba 
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- zlepšuje dovednost tichého čtení  

  s porozuměním 

- odpovídá na otázky k textu buď  

  samostatně, nebo výběrem z možností  

- učí se z textu vybírat hlavní body a  

  důležitá slova 

14 Čítanka 

Mimočítanková četba 

  

- procvičuje praktické naslouchání  

  při komunikaci s další osobou 

16    

- zdokonaluje se ve věcném naslouchání  

  (soustředěné a aktivní) reaguje  

  otázkami 

16    

Mluvený projev 

- aktivně používá komunikační žánry –  

  pozdraví, osloví kamarády i dospělého,  

  správně formuluje omluvu, prosbu a  

  vzkaz, snaží se vést dialog 

19 Pozdrav 

Omluva 

Dialog 

  

- vede samostatně  telefonický rozhovor, 

  vzkaz na záznamníku 

16 Telefonování   

- používá při mluveném projevu  

  přiměřená gesta a mimiku  

18 Vyprávění 

Popis 

  

Písemný projev 

- aktivně používá základní hygienické  

  návyky psaní a techniku psaní 

    

- píše správně po stránce obsahové a  

  formální jednoduché žánry písemného  

  projevu: 

- adresa, blahopřání, pozdrav 

- oznámení, pozvánka 

- popis, pracovní postup 

činnosti 

- jednoduché tiskopisy – 

podací lístek 

20  

 

 

Psaní adresy a blahopřání 

Pozvánka 

Popis zvířete, osoby, věci, 

činnosti, domu, krajiny 

Vyplňování tiskopisů 

  

- seznamuje se s reklamou, inzerátem  

  (učí se rozpoznat manipulativní  

  komunikaci - zejména v reklamě) 

17 Televize- reklama 

Reklama 

Inzerát 

MV 1.2  

- používá aktivně známý pravopis,  

  vhodně volí slova, slovní spojení 

- využívání své slovní zásoby, rozlišuje 

  spisovná a hovorová slova a správně  

  je používá 

20    
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

Jazyková výchova 

Slovní zásoba a tvoření slov 

- bezpečně určí základní části slova  

  (kořen a slova příbuzná) 

- tvoří slova pomocí předpon, přípon i  

  koncovek  

31 Stavba slova a pravopis   

- odlišuje předpony a předložky –  

  nad…, pod…, od…, před…., roz…,  

  bez…, vz…, správně píše slova  

  s předponami a předložkami 

31 Stavba slova a pravopis   

- v textu přiměřené náročnosti určuje  

  všechna slova ohebná i neohebná 

32 Tvarosloví   

- podstatná jména skloňuje podle vzorů  

  (předseda a soudce), odůvodňuje  

  psaní i/y  v koncovkách 

32 Tvarosloví   

- u podstatných jmen v textu přiřazuje  

  rod i životnost, číslo, pád a vzor 

32 Tvarosloví   

- u sloves určuje nebo tvoří osobu, číslo,  

  čas a způsob (i podmiňovací) 

32 Tvarosloví   

- slovesa časuje v čase přítomném,  

  budoucím i minulém 

32 Tvarosloví   

- samostatně určí přídavná jména, určí  

  jejich druh, skloňuje přídavná jména  

  podle vzoru mladý a jarní, odůvodní  

  pravopis koncovek 

32 Tvarosloví   

- pozná zájmena a určuje druh  

  (neskloňuje) 

32 Tvarosloví   

- pozná číslovky a určuje druh  

  (neskloňuje) 

32 Tvarosloví   

Skladba 

- tvoří a v textu vyhledá větu  

  jednoduchou a souvětí 

35 Skladba   

- v jednoduché větě rozliší podmět  

  vyjádřený – holý, rozvitý, všeobecný,  

  několikanásobný a podmět  

  nevyjádřený, který dohledá 

34 Skladba   

- pozná nebo tvoří přísudek holý,  

  rozvitý, slovesný,jmenný a  

  několikanásobný 

34 Skladba   

- v souvětí určí počet vět, spojovací  

  výrazy a odůvodní psaní znamének 

  v textu 

36 Skladba   
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- rozlišuje zásobu spojovacích výrazů  

  o další spojky, vztažná zájmena a  

  příslovce 

36 Skladba   

- píše větné vzorce u delších souvětí  

  nebo podle vzorců tvoří složitější  

  souvětí 

36 Skladba   

- ovládá psaní ě a je, mě, a mně v kořeni 

  slov 

32 Stavba slova   

- ovládá psaní koncovek podstatných  

  jmen, přídavných jmen tvrdých a  

  měkkých 

32 Přídavná jména 

Podstatná jména 

  

- ovládá pravopis slov vyjmenovaných a  

  příbuzných 

37 Vyjmenovaná slova 

Stavba slova 

  

- zvládá základy syntaktického  

  pravopisu 

38 Skladba 

Shoda přísudku s podmětem 

(holý, rozvitý, nevyjádřený) 

  

Komunikační a slohová výchova 

Čtení a naslouchání 

- při hlasitém čtení vhodně využívá  

  modulace souvislé řeči – tempo,  

  intonace, přízvuk, snaží se používat  

  různá zabarvení hlasu podle textu 

18 Čtení 

Mimočítanková četba 

  

- samostatně reprodukuje text po tichém  

  čtení 

15 Čtení 

Mimočítanková četba 

  

- při tichém čtení odliší podstatné a  

  okrajové informace, vybere hlavní  

  body a slova, podstatné informace  

  zaznamená 

13    

- posoudí úplnost či neúplnost sdělení  

  písemného i ústního 

14 Čtení 

Mimočítanková četba 

  

Mluvený projev 

- vede správně dialog, střídá roli  

  mluvčího a posluchače, zdvořile  

  vystupuje 

16 Slohová cvičení   

- rozpoznává manipulativní komunikaci  

  – zejména v reklamě 

17 Slohová cvičení 

Televize - reklama 

  

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou  

  výslovnost a vhodně ji používá,  

  používá při řeči přiměřená gesta a  

  mimiku 

19 Slohová cvičení   

Písemný projev 

- píše správně po stránce obsahové a  20 Slohová cvičení   
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

  formální další žánry písemného  

  projevu  - omluvenka, vzkaz, inzerát 

- dopis, zpráva – předpověď  

   počasí 

- referát 

- výpisek (z vlastivědy,  

   přírodovědy) 

- jednoduché tiskopisy 

  (dotazník, přihláška) 

    

- píše správně po stránce obsahové i  

  formální jednoduché žánry 

20 Popis kamaráda 

Vlastní popis 

OSV 1.2  

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím  

  základě vytvoří písemný projev a textu 

  rozdělí na odstavce 

21 Slohová cvičení   

Literární výchova 

- vyjádří své dojmy z četby, zaznamená 

  je a seznamuje s nimi ostatní žáky  

  pomocí referátu o knize 

43 Mimočítanková četba   

- tvoří vlastní literární text na dané téma, 

   verše, rýmy 

44    

- rozlišuje různé typy uměleckých i  

  neuměleckých textů 

45 Čítanka   

- seznamuje se s dalšími pojmy literární  

  teorie: 

- komedie, tragédie, drama, 

- bajka, povídka, báje, pověst, 

- cestopis, 

- humor v literatuře (situační a  

  slovní) 

- řeč autora a řeč postav 

- čas a prostředí děje 

- s pomocí tyto pojmy používá  

  při jednoduchém rozboru literárního  

  díla 

46 Čítanka 

Mimočítanková četba 
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Vzdělávací oblast :     Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor :       Cizí jazyk 

Vyučovací předmět :  Anglický jazyk 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace. Jeho cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi 

z různých zemí, ale také pro budoucí studium a práci s počítačem.  

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility 

jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním 

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

kulturní tradice. Znalost cizích jazyků také vytváří podmínky pro spolupráci se zahraničními 

školami. Obsahová náplň předmětu je rozdělena do tří částí : 

a) receptivní řečové dovednosti  

b) produktivní řečové dovednosti  

c) interaktivní řečové dovednosti 

 

Průřezová témata 

Do vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk jsme integrovali část průřezového 

tématu Osobnostní a sociální výchova. 

 

Časové vymezení 

Časová dotace pro Anglický jazyk je následující: ve 3., 4., i v 5. ročníku 3 hodiny týdně.  

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá z velké části ve kmenových učebnách. Na některé hodiny je využívána 

počítačová učebna s připojením na internet. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kromě frontální výuky se objevuje také práce ve dvojicích a skupinách. V předmětu 

Anglický jazyk jsou pro utváření klíčových kompetencí žáků využívány zejména tyto 

strategie: 

 

Kompetence k učení 

Používáme motivující a aktivizující metody práce s ohledem na možnosti žáků. 

Zadáváme úkoly, při jejichž řešení žáci využívají různé zdroje informací. 

Věnujeme pozornost čtení s porozuměním. 

Společně s žáky formulujeme dílčí a konečné cíle činnosti, úkolu. 

Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit. 

Vedeme žáky k pochopení důležitosti umět komunikovat anglicky. 

Vysvětlujeme žákům souvislosti mezi probíranými  tématy a jazykovými jevy. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Vedeme žáky k řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí. 

Zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých způsobů řešení. 

Vedeme žáky k tomu, aby kladli k tématu otázky, aby o problému diskutovali. 

Inspirujeme žáky k účasti v různých olympiádách a soutěžích. 
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Kompetence komunikativní 

Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, která probíhá na 

základě předem stanovených pravidel. 

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

Dáváme žákům možnost anglicky zformulovat jednoduché myšlenky. 

Inspirujeme žáky ke vzájemné konverzaci v anglickém jazyce. 

 

Kompetence sociální a personální 

Dáváme možnost žákům spolupracovat v anglicky hovořící skupině. 

Společně s žáky vytváříme pravidla spolupráce ve skupině. 

Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení chování a jednání ve skupině. 

Učíme žáky respektovat individualitu člověka. 

Důsledně vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 

Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, umožňujeme mu zažít úspěch. 

 

Kompetence občanské 

Seznamujeme žáky se zvyky v anglicky mluvících zemích a porovnáváme je s našimi 

zvyky. 

Vysvětlujeme význam tolerance, respektování a ohleduplnosti k jiným kulturním a 

duchovním hodnotám. 

Seznamujeme žáky se základními společenskými normami a pravidly soužití a 

vyžadujeme jejich uplatňování. 

 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky ke správné práci s dvojjazyčným slovníkem. 

Inspirujeme žáky k využití anglického jazyka při získávání informací z různých 

oblastí. 

Zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností. 

 

Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 
1. vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

2. rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 

3. rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

4. pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou 

osob s dostatkem času pro porozumění 

5. používá abecední slovník učebnice 

6. rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům 

7. rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové 

a poslechové materiály) a využívá je při své práci 

8. čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní 

zásobu 

9. vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku 

10. používá dvojjazyčný slovník 

11. sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a 

odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů 

12. reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché 

konverzace 

13. obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu 

14. aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i 

kamarádem, poskytne požadovanou informaci 
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Cizí jazyk 

Vyučovací předmět : Anglický jazyk Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- pozdraví, představí se, rozloučí se,  

  vyjádří souhlas a nesouhlas, poděkuje 

1 

2 

Pozdravy OSV 2.3  

- počítá do dvaceti, udá svůj věk 1 

3 

Čísla OSV 2.3  

- vyjmenuje celou abecedu, vyhláskuje  

  své jméno a jednoduchá slova,  

  vyhledává ve slovníku 

5 

2 

Abeceda   

- vyjmenuje školní potřeby, udá jejich  

  barvu a počet, používá sloveso být 

4 Ve třídě   

- představí členy rodiny, užívá sloveso  

  mít 

1 

3 

Moje rodina OSV 2.1  

- pojmenuje místnosti a udá jejich  

  velikost, používá osobní a  

  přivlastňovací zájmena 

1 

3 

Můj dům   

- pojmenuje hračky a udává polohu  

  předložkami na, v, pod, vedle 

1 

3 

Pokoj   

- pojmenuje části hlavy, popíše svůj  

  obličej 

1 

3 

Můj obličej   

- popíše jednoduchými větami svého  

  kamaráda, jak vypadá 

1 

3 

Můj kamarád   
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Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Cizí jazyk 

Vyučovací předmět : Anglický jazyk Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- rozumí známým slovům a  

  jednoduchým větám se vztahem  

  k osvojovaným tématům 

6 Slovní zásoba z tématických 

celků 

  

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých 

  autentických materiálů 

7 Poslech, význam slov v kontextu   

- čte nahlas plynule a foneticky správně  

  jednoduché texty obsahující známou 

  slovní zásobu 

8 Četba textu z učebnice   

- vyhledá v jednoduchém textu  

  potřebnou informaci a vytvoří  

  odpověď na otázku 

9 Časování slovesa to have got, to 

be v přítomném čase, tvorba 

otázek a odpovědí, zápor 

  

- sestaví gramaticky a formálně správně 

  jednoduché písemné sdělení a odpověď 

  na sdělení 

11 Předložky in, on, sloveso can + 

zápor, sloveso like 

  

- reprodukuje ústně obsah přiměřeně  

  obtížného textu a jednoduché  

  konverzace, obměňuje krátké texty 

12

13 

Přítomný čas sloves, 

přivlastňovací zájmena 

  

- aktivně se zapojí do jednoduché  

  konverzace, poskytne požadovanou  

  informaci 

14 Slovní zásoba z daných 

tématických okruhů 

Základní gramatické struktury a 

typy vět  zmiňované 

v předcházejících bodech 

  

- používá dvojjazyčný slovník 10 Tématické celky: části těla, 

zvířata, sport, hudební nástroje, 

jídlo, pití, volný čas, škola, 

oblečení, počasí 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 46 

Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Cizí jazyk 

Vyučovací předmět : Anglický jazyk Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- používá základní slovní zásobu  

  na  téma rodina, zvířata, škola,  

  oblečení, věci kolem nás, sestaví  

  jednoduché věty 

6 Přítomný čas prostý a průběhový   

- používá pozdravy při setkání a loučení, 

  představí se 

14 Slovesa to be a have got   

- poděkuje a odpoví na poděkování  Měsíce, dny v týdnu, datumy   

- vyjádří souhlas a nesouhlas  Číslovky 1-100   

- čte nahlas plynule, foneticky správně  

  jednoduché audio - orálně připravené  

  texty 

8 Modální slovesa can a must   

- orientuje se v obsahu jednoduchého  

  textu, vyhledá potřebnou informaci,  

  vytvoří odpověď na otázku, obměňuje 

  krátké texty 

7 

9 

13 

Vazba going to    

- vyhledává odpovědi na otázky  7 Minulý čas prostý   

- vyžádá jednoduchou informaci, sestaví 

  jednoduché písemné sdělení 

11 Slovní zásoba z tématických 

celků 

  

- rozumí jednoduché konverzaci dvou  

  osob, aktivně se do konverzace zapojí 

14    

- reprodukuje obsah přiměřeně  

  obtížného textu 

12    

- používá abecední slovník 10    
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Vzdělávací oblast :     Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor :       Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět :  Matematika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Matematika je v základním vzdělávání založen na aktivních 

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

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

umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. 

V tematickém okruhu Čísla a početní operace si žáci osvojují aritmetické operace 

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

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

s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a 

zaokrouhlováním. 

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

změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa. Tyto změny a závislosti 

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

matematickým předpisem. 

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

geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace. Uvědomují si vzájemné polohy 

objektů  v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, obvod a 

obsah, zdokonalovat svůj grafický projev. 

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a 

problémy. Jejich řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech 

školské matematiky. Při řešení je nutné uplatnit logické myšlení. Řešení logických úloh 

posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování. 

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory).  

 

Průřezová témata 

Do vzdělávacího obsahu předmětu Matematika jsme integrovali část průřezového tématu 

Osobnostní a sociální výchova. 

 

Časové vymezení 

Vyučovací předmět Matematika disponuje na 1. stupni touto časovou dotací: v 1. ročníku 

4 hodiny týdně, v ostatních ročnících 5 hodin týdně. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá  v kmenových učebnách. Na některé hodiny Matematiky se využívá také 

počítačová učebna. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kromě frontální výuky, klasických matematických pomůcek (nástěnných tabulí, karet 

s čísly a matematickými spoji, geometrických tvarů a těles) se uplatňují i prvky kooperativní 

výuky ve dvojicích a skupinách. 

Klíčové kompetence žáků chceme rozvíjet především pomocí těchto strategií: 
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Kompetence k učení 

Používáme motivující a aktivizující metody práce s ohledem na možnosti žáků. 

Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých způsobů řešení. 

Inspirujeme žáky k účasti v matematických soutěžích. 

 

Kompetence komunikativní 

Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace. 

Učíme žáky obhajovat svůj názor a argumentovat pro něj. 

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

 

Kompetence sociální a personální 

Dáváme možnost žákům spolupracovat ve skupině. 

Důsledně vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 

Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, umožňujeme mu zažít úspěch. 

 

Kompetence občanské 

Seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi, usilujeme o jejich dodržování. 

 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky ke správnému a bezpečnému užití pomůcek. 

Zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých činností. 

 

Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 
1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném 

souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 

2. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti 

a nerovnosti 

3. užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

4. provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

5. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

6. využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a 

násobení 

7. provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

8. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 

v oboru přirozených čísel 

9. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 

přirozených čísel 

10. orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

11. popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

12. doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

13. vyhledává, sbírá a třídí data 
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14. čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

15. rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; 

nachází v realitě jejich reprezentaci 

16. porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

17. rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

18. narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a 

kružnici); užívá jednoduché konstrukce 

19. sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením 

délek jeho stran 

20. sestrojí rovnoběžky a kolmice 

21. určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

22. rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí 

osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 

23. řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné 

míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky 
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Vzdělávací oblast :    Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- používá přirozená čísla do 20 

- počítá předměty v daném souboru a   

  vytváří soubory s daným počtem  

  prvků 

1 Názorný úvod k přirozeným 

číslům 

Třídění předmětů do skupin 

 Výtvarné 

tvoření 

Prvouka 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená  

  čísla do 20 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti a  

  nerovnosti  

2 Vyvození čísel 0 – 20 a 

seznámení s číslicemi, nácvik 

jejich psaní 

Vztahy více, méně a stejně, 

porovnávání čísel 

Počítání po jedné 

Rozklady čísel 

 Český jazyk 

- užívá lineární uspořádání čísel 0 – 20 3 Řazení čísel 0 – 20 sestupně i 

vzestupně, doplňování číselné 

řady 

Zavedení pojmu jednotka a 

desítka 

Orientace v prostoru 

  

- provádí zpaměti sčítání a odčítání  

  přirozených čísel 0 – 20 

4 Sčítání a odčítání v oboru do 20 i 

s přechodem přes základ 10 

Záměna sčítanců 

  

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 

  modeluje osvojené početní operace  

  v oboru do 20 

5 Jednoduché slovní úlohy 

Slovní úlohy na porovnávání: „O 

n více“ 

Slovní úlohy na porovnávání: „O 

n méně“ 

 Prvouka 

Český jazyk 

- popisuje jednoduché závislosti  

  z praktického života 

11 Slovní úlohy v oboru do 20 

 

 Prvouka 

- doplňuje jednoduché tabulky,  

  schémata, posloupnosti čísel v oboru  

  0 – 20 

12 Příprava k řešení rovnic   

- učí se poznávat, rozlišovat a  

  modelovat základní rovinné útvary a  

  základní geometrická tělesa 

15 Trojúhelník, čtverec, obdélník a 

kruh 

Kvádr, krychle, jehlan, válec, 

kužel a koule 

 Výtvarné 

tvoření 

Prvouka 

- porovnává velikost útvarů 16 Porovnávání čtverců, obdélníků, 

trojúhelníků a kruhů 
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Vzdělávací oblast :    Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- používá přirozená čísla v oboru do 100 

  k modelování reálných situací 

- počítá předměty v daném souboru  

- vytváří soubory s daným počtem prvků 

1 Počítání do sta po jedné 

Počítání do sta po desítkách 

  

- čte, zapisuje a porovnává přirozená  

  čísla do 100 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti a  

  nerovnosti 

2 Porovnávání desítek 

Rozklad čísla na desítky a 

jednotky 

Porovnávání čísel do 100 

  

- užívá lineární uspořádání 

- zobrazí číslo na číselné ose 0-100 

3 Orientace na číselné ose 

Řazení čísel v daném oboru 

Doplňování čísel do číselné řady 

Užívá  pojmu jednotka a desítka. 

  

- provádí zpaměti jednoduché početní  

  operace s přirozenými čísly do 100 

4 Sčítání, odčítání do 100 

Násobení a dělení čísly 1-5 

Násobení 0 

Zaokrouhlování na desítky 

Počítání se závorkami 

Seznámení s pojmy sčítanec, 

součet, menšenec, menšitel, 

rozdíl 

  

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 

  modeluje osvojené početní operace 

5 Slovní úlohy 

Složené slovní úlohy 

 Český jazyk 

Prvouka 

- se orientuje v čase 10 Jednotky času – hodina, minuta  Prvouka 

- popisuje jednoduché závislosti  

  z praktického života 

11 Tabulky 

Seznámení se základními 

jednotkami délky, objemu a 

hmotnosti a jejich značením 

 Prvouka 

- doplňuje tabulky, schémata,  

  posloupnosti čísel v oboru do 100 

12 Tabulky, číselné řetězce   

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a  

  popíše základní rovinné útvary a  

  jednoduchá tělesa 

- nachází v realitě jejich reprezentaci 

15 Bod a čáry 

Čáry otevřené a uzavřené 

Úsečka 

Značení lomených čar 

Geometrické útvary v rovině 

Geometrická tělesa 

Rýsování lomené čáry a úsečky 

 Výtvarné 

tvoření 

 

- porovnává velikost geometrických   

  útvarů 

- měří a odhaduje délku úsečky 

16 Porovnávání úseček 

Úvod k měření 

Měření úseček 

  

- rozezná a modeluje souměrné útvary  

  v rovině 

17 Souměrnost 

Osa souměrnosti 

 Výtvarné 

tvoření 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 52 

Vzdělávací oblast :    Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- používá přirozená čísla v oboru  

  do 1 000 k modelování reálných situací 

- počítá předměty v daném souboru 

- vytváří soubory s daným počtem prvků 

1 Počítání do 1 000 po stovkách, 

desítkách, jednotkách 

Římské číslice do 10 

  

- čte, zapisuje a porovnává přirozená  

  čísla do 1 000 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti a  

  nerovnosti 

2 Porovnávání čísel v daném 

oboru 

Zápis čísla v desítkové soustavě 

  

- užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo  

  na číselné ose v oboru 0 – 1 000 

3 Orientace na číselné ose 

Sudá a lichá čísla 

Doplňování čísel do číselné řady 

  

- provádí zpaměti jednoduché početní  

  operace s přirozenými čísly do 1 000 

4 Sčítání, odčítání do 1 000 

Malá násobilka 

Násobení a dělení čísly 10, 20, 

30, …..100 

Dělení se zbytkem 

Používá pojmy – sčítanec, součet 

menšenec, menšitel, rozdíl,  

činitel, součin, dělenec, dělitel, 

podíl 

  

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 

  a modeluje osvojené početní operace 

5 Slovní úlohy 

Složené slovní úlohy 

Počítání na kalkulačce 

  

- provádí písemné početní operace  

  v oboru přirozených čísel do 1 000 

7 Písemné sčítání a odčítání   

- orientuje se v čase 

- provádí jednoduché převody jednotek 

  času 

10 Čas 

Měření času, zavedení pojmu 

sekunda 

 Prvouka 

- popisuje jednoduché závislosti 

  z praktického života 

11 Tabulky 

Základní jednotka objemu, 

hmotnosti a jednotky délky 

  

- doplňuje tabulky, schémata,  

  posloupnosti čísel v oboru do 1 000 

12 Tabulky, číselné řetězce   

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a  

  popíše základní rovinné útvary a  

  jednoduchá tělesa 

- nachází v realitě jejich reprezentaci 

15 Kruh, kružnice 

Soustředné kružnice, průsečíky 

kružnic a přímek 

Společná část geometrických 

útvarů 

Přímka 

Přímky rovnoběžné a 

různoběžné, průsečík přímek 

Polopřímka 

Trojúhelník 

 Výtvarné 

tvoření 
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Vzdělávací oblast :    Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

  Rozdělení trojúhelníků podle 

stran 

Čtverec, obdélník 

Jednotky délky a jejich převody 

  

- porovnává velikost útvarů, měří a  

  odhaduje délku úsečky 

16 Měření úsečky  

Porovnávání délek 

  

- rozezná a modeluje jednoduché  

  souměrné útvary v rovině 

17 Souměrnost  Výtvarné 

tvoření 
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Vzdělávací oblast :    Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák:  

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- používá přirozená čísla v oboru  

  do 1 000 000 k modelování reálných 

  situací 

- počítá předměty v daném souboru 

- vytváří soubory s daným počtem prvků 

1 Počítání oboru do 1 000 000 

Římské číslice do 1 000 

  

- čte, zapisuje a porovnává přirozená  

  čísla do 1 000 000 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti a  

  nerovnosti 

2 Porovnávání čísel v daném 

oboru 

Zápis čísla v desítkové soustavě 

  

- využívá při pamětném i písemném  

  počítání komutativnost a asociativnost  

  sčítání a násobení 

6 Vztahy mezi sčítáním a 

odčítáním 

Vztahy mezi násobením a 

dělením 

Roznásobení součtu a rozdílu 

  

- provádí písemné početní operace  

  v oboru přirozených čísel do 1 000 000 

7 Písemné sčítání a odčítání 

Písemné násobení jednociferným 

a dvojciferným činitelem 

Písemné dělení jednociferným 

dělitelem 

  

- zaokrouhluje přirozená čísla v oboru  

  do 1 000 a seznamuje se se  

  zaokrouhlováním do 1 000 000 

- provádí odhady a kontroluje výsledky  

  početních operací v oboru přirozených  

  čísel do 1 000 000 

8    Zaokrouhlování 

Počítání na kalkulačce 

Odhady 

Kontrola výsledků početních 

operací 

  

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje  

  osvojené početní operace v oboru  

  přirozených čísel do 1 000 000 

9 Slovní úlohy 

Složené slovní úlohy 

Aritmetické průměr 

  

- orientuje se v čase 

- provádí převody jednotek času 

10 Převádění jednotek času 

Sčítání a odčítání jednotek času 

 Vlastivěda  

- vyhledává, sbírá a třídí data 13 Diagramy 

Přímá úměrnost 

 Vlastivěda 

Přírodověda 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a  

  diagramy 

14 Diagramy 

Přímá úměrnost 

 Vlastivěda  

Přírodověda 

- narýsuje a znázorní základní rovinné 

  útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a  

  kružnici) 

- užívá jednoduché konstrukce 

18 Trojúhelník, kruh, kružnice 

Konstrukce čtverce, obdélníka a 

rovnoběžníka 

Střed úsečky 

Trojúhelníková nerovnost 

  

- sčítá a odčítá graficky úsečky 

- určí délku lomené čáry, obvod čtverce,  

  obdélníku a trojúhelníku sečtením  

  délek jeho stran 

19 Grafický součet a rozdíl úseček 

Obvod čtverce, obdélníku a 

trojúhelníku 
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Vzdělávací oblast :    Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák:  

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice 20 Přímky kolmé, rýsování 

kolmých přímek 

Pravý úhel 

Přímky rovnoběžné, rýsování 

rovnoběžných přímek 

  

- určí obsah čtverce a obdélníku  pomocí 

  čtvercové sítě  

- užívá základní jednotky obsahu 

21 Obsah obdélníku a čtverce 

pomocí čtvercové sítě a 

vyvození vzorců pro výpočet 

obsahu čtverce a obdélníku 

Užívání základních jednotek 

obsahu 

 Výtvarné 

tvoření 

- znázorní ve čtvercové síti jednoduché  

  osově souměrné útvary  

- určí osu souměrnosti útvaru  

  překládáním papíru 

22 Osa úsečky 

Osová souměrnost 

Útvary osově souměrné 

 Výtvarné 

tvoření 

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy 

  a problémy, jejichž řešení je do značné 

  míry nezávislé na obvyklých postupech 

  a algoritmech školské matematiky 

23 Slovní úlohy, číselné a 

obrázkové řady, magické čtverce 

Prostorová představivost 

Síť kvádru a krychle 
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Vzdělávací oblast :    Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- využívá při pamětném i písemném  

  počítání komutativnost a asociativnost  

  sčítání a násobení 

6 Vlastnosti početních operací 

s přirozenými čísly 

  

- provádí písemné početní operace  

  v celém oboru přirozených čísel 

7 Písemné algoritmy početních 

operací 

Dělení dvojciferným dělitelem 

  

- zaokrouhluje přirozená čísla 

- provádí odhady a kontroluje výsledky 

  početních operací v oboru přirozených 

  čísel 

8    Zaokrouhlování 

Počítání na kalkulačce 

Odhady 

Kontrola výsledků početních 

operací 

  

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje  

  osvojené početní operace v celém  

  oboru přirozených čísel  

9 Slovní úlohy 

Složené slovní úlohy 

Průměrná rychlost 

OSV 3.1  

- vyhledává, sbírá a třídí data 13 Diagramy 

Grafy  

Tabulky 

Jízdní řády 

 Vlastivěda 

Přírodověda 

- čte jednoduché tabulky a diagramy 14 Přímá úměrnost 

Rýsování grafů 

Souřadnice bodů 

  

- narýsuje a znázorní základní rovinné  

  útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a  

  kružnici) 

- užívá jednoduché konstrukce 

18 Vlastnosti čtverce a obdélníku 

Úhlopříčky čtverce a obdélníku a 

jejich vlastnosti 

Pravoúhlý trojúhelník 

Kruh, kružnice a jejich průměr a 

poloměr 

Vzájemná poloha dvou kružnic 

Pravidelné obrazce 

Konstrukce šestiúhelníku 

  

- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí  

  délku lomené čáry, obvod  

  mnohoúhelníku sečtením délek jeho  

  stran 

19 Grafický součet a rozdíl úseček 

Obvod mnohoúhelníků 

  

- sestrojí rovnoběžky a kolmice 20 Rýsování rovnoběžek a kolmic 

Konstrukce čtverce a obdélníku, 

rovnoběžníku a pravoúhlého 

trojúhelníku 

  

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové  

  sítě a užívá základní jednotky obsahu 

21 Obsah čtverce a obdélníku 

pomocí čtvercové sítě a počítání 

obsahů pomocí vzorců 

Převádění základních jednotek 

obsahu (m
2
, dm

2
, cm

2
, mm

2
) 
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Vzdělávací oblast :    Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

  Obsahy složitějších obrazců 

Povrch krychle a kvádru 

  

- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti  

  jednoduché osově souměrné útvary  

- určí osu souměrnosti útvaru  

  překládáním papíru 

22 Osa úsečky 

Střed úsečky 

Útvary osově souměrné 

  

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy  

  a problémy, jejichž řešení je do značné 

  míry nezávislé na obvyklých postupech 

  a algoritmech školské matematiky 

23 Slovní úlohy, číselné a 

obrázkové řady, magické čtverce 

Prostorová představivost 

Síť kvádru a krychle 

Stavíme z krychlí 

Plánek bytu 

Sítě geometrických těles 

OSV 3.1 Výtvarné 

tvoření 

Vlastivěda 

Přírodověda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 58 

Vzdělávací oblast :     Informační a komunikační technologie 

Vzdělávací obor :       Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět :  Informatika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům 

dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání 

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

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

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

byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást 

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

nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení 

profesní i zájmové činnosti. 

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných 

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

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

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

vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují 

žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních 

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

přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 

 

Průřezová témata 

Do vzdělávacího obsahu předmětu Informatika jsme integrovali části průřezových témat  

Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova a Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech.  

 

Časové vymezení 

Předmět Informatika disponuje časovou dotací: ve  4. a 5. ročníku 1 hodina týdně. 

   

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v učebně informatiky. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kromě frontální výuky s využitím především dataprojektoru se uplatňují i prvky 

kooperativní výuky, zejména ve dvojicích.  

V předmětu Informatika jsou utvářeny klíčové kompetence žáků zejména pomocí těchto 

strategií:  

 

Kompetence k učení 

 Používáme  motivující a aktivizující metody práce s ohledem na možnosti žáků. 

 Zadáváme úkoly, při jejichž řešení žáci využívají různé zdroje informací. 

 Společně s žáky formulujeme dílčí a konečné cíle činnosti, úkolu. 

 Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých 

aktivit. 
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Kompetence k řešení problémů 

 Zařazujeme  metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

 Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých způsobů řešení. 

 Vedeme žáky k tomu, aby kladli k tématu otázky, aby o problému diskutovali. 

 

Kompetence komunikativní 

 Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace. 

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

 

Kompetence sociální a personální 

 Dáváme možnost žákům spolupracovat ve skupině. 

 Společně s žáky vytváříme pravidla spolupráce ve skupině. 

 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, umožňujeme mu zažít úspěch. 

 

Kompetence občanské 

 Seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi, usilujeme o jejich dodržování. 

 Zařazujeme do života třídy a školy ekologické aktivity. 

 Vysvětlujeme význam tolerance, respektování a ohleduplnosti k jiným kulturním a 

duchovním hodnotám. 

 Seznamujeme žáky se základními společenskými normami a pravidly soužití a 

vyžadujeme jejich uplatňování. 

 

Kompetence pracovní 

 Seznamujeme žáky s různými pracovními profesemi. 

 Vedeme žáky ke správnému a bezpečnému užití pomůcek, materiálů, techniky a 

jiného vybavení. 

 Zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností. 

 Vedeme žáky k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví. 

 

Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 

3. chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

6. komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

7. pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější  periferie 

2. respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a  postupuje poučeně 

v případě jejich závady 

4. při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 

5. vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 
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Vzdělávací oblast :    Informační a komunikační technologie 

Vzdělávací obor : Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět : Informatika Ročník: 4. - 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- vyjmenuje součásti počítače a popíše 

  jejich funkci 

1 

2 

Bezpečnost práce 

Stručný úvod do hardware 

  

- ovládá myš  

- spouští programy 

- pozná základní typy souborů 

2 

3 

Přihlášení a základy ovládání 

počítače  

  

- opíše jednostránkový dokument 7 Textový editor 

Klávesnice, opis, diktát 

  

- namaluje, vytiskne a uloží jednoduchý 

  obrázek 

7 Grafický editor 

Základní nástroje 

  

- zapíše adresu známé stránky 

- orientuje se  na portálu 

- vyhledá některé jednoduché informace  

4 

5 

 

Internet 

Orientace na obrazovce 

Známé dětské stránky 

Vyhledání jednoduchých adres 

  

- pošle zprávu pomocí e-mailu 6 Komunikace 

Založení e-mailové adresy 

Posílání zpráv 
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Vzdělávací oblast :     Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor :       Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět :  Prvouka 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět prvouka je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Tento 

předmět vymezuje vzdělávací oblasti týkající se školy, člověka, rodiny, společnosti, obce, 

vlasti, přírody, času, kultury, zdraví a techniky. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a 

směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým obsahem 

spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. 

Vzdělávání v předmětu Prvouka rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků 

získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v tomto předmětu je vlastní prožitek žáků, který 

vychází z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných znalostí, 

vědomostí, dovedností, způsobů jednání a rozhodování. 

Předmětem Prvouka prolíná pět tematických okruhů. 

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

okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci. Důraz je 

kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a        

na utváření přímých zkušeností žáků. 

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

vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a 

solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. 

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

proč se čas měří. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají 

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

postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou rozmanitost a 

proměnlivost živé a neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní 

krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se sledovat 

vliv lidské činnosti na přírodu. Hledají možnosti, jak sami mohou přispět k ochraně přírody a 

zlepšení životního prostředí. 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění   

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

hygieny, výživy a mezilidských vztahů. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech,       

o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích. 

 

Průřezová témata 
Do vzdělávacího obsahu předmětu Prvouka jsme integrovali části průřezových témat  

Environmentální výchova, Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální výchova. 

 

Časové vymezení 

Vyučovací předmět Prvouka disponuje touto časovou dotací: V 1.ročníku 2 hodiny týdně, 

ve 2. a  3. ročníku 3 hodiny týdně. 
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Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenových učebnách. Nedílnou součástí je také terénní a projektová 

výuka v okolí školy. Výuka bývá doplněna o exkurze, výlety (okolí obce…) a návštěvy 

výstav a expozic a výukových pořadů v Brně nebo ve středisku volného času v Ivančicích..  

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

V předmětu Prvouka jsou k utváření klíčových kompetencí žáků využívány zejména 

následující strategie: 

 

Kompetence k učení 

Používáme motivující a aktivující metody práce s ohledem na možnosti žáků. 

Zadáváme úkoly, při jejich řešení žáci využívají různé zdroje informací (rozhovor 

s rodiči, prarodiči, časopisy, encyklopedie…). 

Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

Vedeme žáky k tomu, aby kladli otázky, aby o problému diskutovali. 

Inspirujeme žáky k soutěžím, které se týkají jejich přírodovědných a vlastivědných 

znalostí a dovedností. 

 

Kompetence komunikativní 

Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, vzájemné tolerance 

a úcty  při komunikaci. 

Komunikace probíhá na základě předem stanovených pravidel. 

Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují a navzájem si pomáhají. 

 

Kompetence sociální a personální 

Dáváme žákům možnost sebepoznání a sebehodnocení. 

Rozvíjíme porozumění sobě a druhým. 

Dáváme žákům možnost spolupracovat ve skupinách. 

Důsledně vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 

Předáváme žákům moderní poznatky o zdravém způsobu života. 

 

Kompetence občanské 

Seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi a usilujeme o jejich dodržování. 

Zařazujeme do života třídy ekologické aktivity. 

Vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích a účinné pomoci 

v těchto situacích. 

Vysvětlujeme význam tolerance, respektování a ohleduplnosti k jiným kulturním a 

duchovním hodnotám. 

 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví. 

Vedeme žáky ke správnému a bezpečnému užití pomůcek při výuce v učebně i mimo 

ni. 

Nabízíme a zajišťujeme exkurze do místních závodů. 
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Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 

1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a 

rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

2. začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a 

popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

3. rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

hodnoty a rozmanitost 

4. rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 

nimi 

5. odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

6. projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem 

i nedostatkům 

7. využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj 

v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

8. pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, 

interpretuje některé  pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

9. uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské 

společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost 

a současnost 

10. pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

11. roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě 

12. provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 

vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

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

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

ke zdraví 

14. dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

15. chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 

nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě 

16. uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

17. reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Prvouka Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- rozliší možná nebezpečí v nejbližším   

  okolí, situaci modeluje 

- rozpozná svoji školu a spolužáky 

- určí svoje pracovní místo 

- uvede svoji adresu 

- pozná rozdíl mezi vesnicí a městem 

 

 

1 
Místo, kde žijeme 

Domov – prostředí domova 

Orientace v místě bydliště 

Škola – prostředí školy, činnosti 

ve škole, okolí školy, chování ve 

škole 

Bezpečnost v dopravním 

provozu – cesta do školy, 

semafor 

Moje bydliště 

 

 

 

OSV 1.1 

 

Český jazyk 

- pojmenuje členy své rodiny a popíše  

  jejich roli 

- vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti  

  lidí 

- rozliší blízké příbuzenské vztahy            

  v rodině 

4 Lidé kolem nás 

Rodina – postavení jedince 

v rodině, role členů 

Blízké příbuzenské vztahy 

Mezigenerační vztahy 

 

OSV 2.1  

- uvede přirozené odlišnosti spolužáků,  

  projevuje k nim toleranci 

- modeluje své chování a chování   

  spolužáků ve třídě, ve školní jídelně 

6 Chování lidí – vlastnosti lidí 

Pravidla slušného chování 

  

- uvede ze svého života příklad   

  z minulosti, současnosti a budoucnosti 

- uvede svůj režim dne s časovými údaji 

- seznamuje se s tradicemi ve vlastní  

  rodině a rodinnými tradicemi  

  spolužáků 

7 Lidé a čas 
Orientace v čase – měsíce, dny, 

celé hodiny 

Určování času, kalendář 

(Vánoce, Nový rok, svátek 

maminek, Mikuláš, Velikonoce) 

Režim dne 

 

 

 

MV 1 

 

Český jazyk 

Matematika 

- charakterizuje roční doby z hlediska  

  života v rodině, zvyků a činností členů 

  rodiny 

9 Roční doby (Jaro: jarní květiny, 

jarní práce, klíčení semen. Léto: 

plody léta, nebezpečí léta, 

prázdniny. Podzim: podzim na 

zahradě a v lese, ptáci stálí a 

stěhovaví.) 

 Výtvarná 

výchova 

Hudební 

výchova 

Pracovní 

činnosti 

- uvede příklady ze života živočichů a  

  rostlin v jednotlivých ročních obdobích 

10 Léčivé rostliny 

Domácí a volně žijící zvířata 

 

 

Výtvarná 

výchova 

Hudební 

výchova 

Pracovní 

činnosti 

- roztřídí některé přírodniny podle  

  nápadných znaků (jehličnany, stromy  

  listnaté) 

11 Rozmanitosti přírody 
Kaštan, lípa, javor, bříza, smrk, 

borovice 

Den a noc 

  

Český jazyk 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Prvouka Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

  Změny v přírodě v ročních 

obdobích 

  

- popíše hlavní části lidského těla 

- využívá všechny smysly na základě  

  her (chuť, zrak, sluch, hmat, čich)  

- uvede základní zásady osobní hygieny, 

  správné výživy a zdravého způsobu  

  života  

- vysvětlí pojmy: zdraví, nemoc, úraz 

- na příkladech uvede, jak lze  

  preventivně předcházet nemocem,  

  úrazům, zneužívání své osoby 

13 Člověk a jeho zdraví 
Lidské tělo – základní stavba 

Péče o zdraví – pitný a 

pohybový režim, zdravá strava, 

nemoc, osobní hygiena, vhodné 

oblečení, péče o chrup 

Osobní bezpečí – ochrana proti 

zneužívání 

Telefonní čísla: 150, 155, 158 

 Tělesná 

výchova 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Prvouka Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- popíše bezpečnou cestu do školy 

- uvede svoji adresu, zajímavosti v místě 

  bydliště 

- dodržuje správné dopravní návyky  

  chodce 

- rozliší různé dopravní prostředky 

- zapíše adresu domů, adresu školy 

1 Místo, kde žijeme 
Orientace v místě bydliště a 

okolí školy 

Moje škola a třída 

Cesta na určené místo, dopravní 

značení (hry na dopravním 

hřišti) 

 

OSV 1.3 

 

Český jazyk 

- popíše role rodinných příslušníků a  

  vztahy mezi nimi 

- v modelových situacích předvede  

  základní pravidla slušného chování  

  v rodině a ve společnosti 

4 Lidé kolem nás 
Život a funkce rodiny 

Zájmy a koníčky, povinnosti 

členů rodiny, rodinné oslavy  

Nebezpečí v domácnosti 

 

OSV 1.4 

 

Český jazyk 

- uvede a popíše povolání rodičů 

- zapíše datum narození 

- vyjmenuje a popíše různá povolání a  

  pracovní činnosti 

- vysvětlí potřebu různosti lidí a jejich  

  povolání pro společnost 

5 Soužití lidí – mezilidské vztahy, 

komunikace, pomoc nemocným 

Obchod a firmy 

Chování lidí – principy 

demokracie 

  

- objasní termíny: ohleduplnost,  

  kamarádství 

- uvede příklady tolerance  

  k nedostatkům a přednostem spolužáků 

6 Chování lidí   

 

- orientuje se v čase – na příkladech  

  porovná minulost a současnost 

- rozliší kalendářní a školní rok, vymezí  

  týdny, dny, hodiny, minuty 

- stanoví denní režim vhodný pro dítě, 

  vymezí v něm vhodné pracovní a  

  odpočinkové aktivity 

- popíše oslavu rodinných tradic 

7 Lidé a čas 
Současnost a minulost 

v současném životě 

Proměny způsobu života, 

bydlení, předměty denní potřeby, 

průběh lidského života, státní 

svátky a významné dny ( 28.9. – 

sv. Václav, Vánoce – příklady 

oslav Vánoc z jiných zemí, Nový 

rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk 

- uvede významné kulturní a historické  

  památky ve svém bydlišti 

8 Obec, ve které žiji – vycházka 

(hradby, bašty, kostel sv. 

Jakuba) 

  

- uvede příklady zvyků a práce lidí,  

  soužití lidí 

9 Řemesla a povolání  Pracovní 

činnosti 

- pozoruje, popíše a porovná viditelné  

  proměny v přírodě 

- popíše ohleduplné chování v přírodě 

- pravidelně sleduje počasí 

10 Rozmanitosti přírody 

Roční období a změny v přírodě 

(vycházky),  

Podzim v sadu 

Podzim na zahradě                          

Podzim v lese  

EV 1 Český jazyk 

Výtvarná 

výchova 

Pracovní 

činnosti 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Prvouka Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

  Živočichové na podzim 

Zima – změny v přírodě 

Jarní rostliny, ptáci na jaře 

Jaro – sad, zahrada 

Léto, prázdniny                                  

  

- pozná a pojmenuje domácí zvířata a  

  jejich mláďata 

- rozezná  pokojové rostliny, zeleninu,  

  ovoce 

11 Sad, zahrada 

Hospodářská a domácí zvířata 

 

EV 1 

 

- vysvětlí péči o sluch a zrak                                 

- vysvětlí rozdíly předškolního,    

  školního a dospělého věku 

13 Člověk a jeho zdraví 
Lidské tělo – funkce, vývoj 

jedince 

  

- popíše prevenci nemocí a úrazů 

- seznámí se s ošetřením drobného  

  poranění 

14 Péče o zdraví – drobné úrazy a 

poranění 

První pomoc 

Choroby 

Odpočinek, zdravá výživa a 

cvičení 

Návštěva lékaře 

  

Tělesná 

výchova 

- uvede příklady správného chování  

  chodce a cyklisty 

16 Semafor 

Bezpečnost chování 

v dopravním provozu 

  

- uvede, jak se chovat v situaci  

  obecného ohrožení 

17 Osobní bezpečí – chování 

v rizikovém prostředí 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Prvouka Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

 

- začlení svou obec do příslušného kraje 

- popíše změny v nejbližším okolí,  

  v místě kde žije 

2 Místo, kde žijeme: 
Orientace v místě bydliště a 

okolní krajině 

Cesta z domova do školy 

  

- vyznačí na jednoduchém plánu místo  

  svého bydliště a školy a cestu  

  na určené místo 

1 Obec, místní krajina  - její části, 

poloha v krajině (světové strany, 

sousední státy, územní celky ČR, 

státní symboly) 

Nákres mapy okolí školy 

Minulost a současnost obce 

Význačné budovy 

  

Český jazyk 

- doporučí spolužákům vhodná místa  

  pro volný čas, kulturu, služby, sport 

 Obec EV 4  

- vyjádří různými způsoby estetickou  

  hodnotu a rozmanitost přírody 

3 Lidské výtvory a jejich vhodnost 

začlenění do krajiny (vycházka – 

pozorování, diskuze) 

 Výtvarná 

výchova 

Pracovní 

činnosti 

- uvede příklady možnosti využití  

  různých dopravních prostředků  

  v nejbližším regionu a zdůvodní jejich  

  přednosti 

 Obec   

- uvede významné kulturní a historické  

  památky, interpretuje některé pověsti  

  spjaté s místem, kde žije 

 Obec   

Český jazyk 

- uvede základní vlastnosti látek 

- uvede příklady změn látek (hmotnost, 

   teplo, objem) 

- na příkladech uvede význam vody a 

  vzduchu pro člověka 

12 Rozmanitosti přírody 
Látky a jejich vlastnosti – změny 

skupenství látek, vlastnosti látek 

Životní podmínky: voda a 

vzduch - vlastnosti 

 

 

Výtvarná 

výchova 

Pracovní 

činnosti 

- uvede příklady využití hornin a nerostů 

  v regionu  

- rozliší rostliny kvetoucí a nekvetoucí,  

  popíše části rostlin 

- vyjmenuje nejznámější hospodářské a  

  léčivé rostliny, najde tyto rostliny  

  v okolí školy 

- rozliší hospodářská a domácí zvířata 

- uvede živočichy a rostliny žijící  

  ve svém okolí 

11 Půda – význam, složení 

Některé hospodářsky významné 

horniny a nerosty 

Rostliny, houby, živočichové – 

výskyt v regionu, význam 

v přírodě a pro člověka 

 

EV 4 

Výtvarná 

výchova 

Pracovní 

činnosti 

- uvede správný způsob likvidace  

  odpadů v domácnostech a význam  

  třídění odpadů 

 

 Ochrana životního prostředí – 

likvidace odpadů (Den Země)  

Rovnováha v přírodě 

EV 4  
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Prvouka Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- zdůvodní význam správného držení  

  těla 

- popíše správnou volbu oblečení a  

  obuvi pro různé modelové situace 

 

- seznámí se s etnickým původem  

  člověka 

13 Člověk a jeho zdraví 
Lidské tělo – životní potřeby a 

projevy, základní stavba a 

funkce 

Pohlavní rozdíly mezi mužem a 

ženou 

Člověk (Eskymák, Indián…..) 

 

 

 

 

 

 

MV 3 

 

- vysvětlí význam péče o zdraví,  

  otužování 

- sestaví svůj režim dne 

- předvede ošetření drobného poranění 

14 Péče o zdraví – intimní a duševní 

hygiena, denní režim 

První pomoc 

  

Tělesná 

výchova 

- uvede zásady správného chování  

  při styku s cizími osobami v různých  

  modelových situacích 

15 Osobní bezpečí – bezpečné 

chování v rizikovém prostředí 
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Vzdělávací oblast :     Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor :       Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět :  Přírodověda 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení 

Obsah předmětu se týká člověka, rodiny, přírody, techniky, zdraví a dalších témat. 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků 

získané ve výchově v rodině a ve škole. Žáci pokračují v učení se pozorovat  a pojmenovávat 

věci, jevy a děje a jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich ucelený obraz 

světa.Poznávají sebe a postupně se seznamují se složitějšími jevy a ději. 

Při osvojování poznatků a dovedností v této vzdělávací oblasti se žáci učí vyjadřovat své 

myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na názory a podněty jiných. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 

z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů 

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

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

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

postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět  připravuje prostřednictvím vyučovacího předmětu 

Přírodověda  základy pro specializovanější výuku ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda a 

vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, předmět Přírodověda, je členěn 

do 2 tématických okruhů:  Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. 

V tématickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 

soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život.Poznávají velkou rozmanitost a proměnlivost živé         

i neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden 

nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou 

může člověk snadno narušit a jen velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického 

poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, 

učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, 

hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a 

k trvale udržitelnému rozvoji. 

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

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

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

nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd.Seznamují se 

se zdravotní prevencí i první pomocí a se zásadami bezpečného chování v různých životních 

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

obyvatel. Žáci si postupně uvědomují odpovědnost každého za své zdraví a bezpečnost           

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

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

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

 

Průřezová témata 

Do vyučovacího předmětu Přírodověda jsme zařadili průřezové téma Environmentální 

výchova. 
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Časové vymezení  

      Vyučovací předmět Přírodověda disponuje touto časovou dotací: ve 4. a  5. ročníku 2 

hodiny týdně. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenových učebnách. Nedílnou součástí je výuka v terénu. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kromě frontální výuky s využitím klasických pomůcek se uplatňují prvky kooperativní 

výuky ve dvojicích a větších skupinách, dále práce s encyklopediemi či vzorky živé přírody. 

K utváření klíčových kompetencí žáků používáme následující strategie: 

 

Kompetence k učení 

Používáme motivující a  aktivizující práce s ohledem na možnosti žáků. 

Zadáváme úkoly, při jejichž řešení žáci využívají různé zdroje informací. 

Společně s žáky formulujeme dílčí a konečné cíle činnosti či úkolu. 

 Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých způsobů řešení. 

Vedeme žáky k tomu, aby kladli k tématu otázky, aby o problému diskutovali. 

Inspirujeme žáky k účasti v různých soutěžích. 

 

Kompetence komunikativní 

Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, která probíhá na 

základě předem stanovených pravidel. 

Učíme žáky obhajovat vhodným způsobem svůj názor a argumentovat pro něj a 

zároveň promýšlet a prozkoumávat názory, které se od jeho liší. 

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

 

Kompetence sociální a personální 

Dáváme možnost žákům spolupracovat ve skupině. 

Společně se žáky vytváříme pravidla spolupráce ve skupině. 

Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení. 

Učíme žáky respektovat individualitu člověka. 

Důsledně vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 

Vedeme žáky k úctě a vnímavosti, pomáháme žákům otevřeně a kultivovaně 

projevovat své city a pocity. 

Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, umožňujeme mu zažít úspěch. 

Předáváme žákům moderní poznatky o zdravém způsobu života  zapojujeme žáky do 

preventivních projektů. 

 

Kompetence občanské 

Vedeme žáky k odpovědnému chování v krizových situacích a k účinné pomoci 

v těchto situacích. 

Zařazujeme do života třídy ekologické aktivity. 
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Kompetence pracovní 

Vedeme žáky ke správnému a bezpečnému užití pomůcek, materiálů, nástrojů,                                                         

                  techniky a jiného vybavení. 

   Zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností. 

Vedeme žáky k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví. 

 

Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 

1. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody 

a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

2. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 

s rozdělením času a střídáním ročních období 

3. zkoumá základní společenstva ve  vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

4. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních 

organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 

jednoduché klíče a atlasy 

5. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

6. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

7. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých 

orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

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

narození 

9. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 

s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

10. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 

situacích simulujících mimořádné události  

11. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových 

látek 

12. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou 

13. ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

14. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Přírodověda Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- vysvětlí pojmy:živá příroda, neživá  

  příroda 

- uvede příklady zástupců, objasní  

  vzájemnou propojenost 

- objasní princip rovnováhy přírody 

1 Dělení přírodnin 

Podmínky života na Zemi a 

jejich rozmanitost (teplo, světlo, 

voda, vzduch, půda) 

Koloběh vody v přírodě 

EV 2  

- roztřídí dané látky pomocí smyslů a  

  měřením  

- určí, které látky nelze zkoumat  

  některými smysly, tvrzení zdůvodní 

1 Porovnávání látek a měření 

veličin s praktickým užíváním 

základních jednotek 

Látky a jejich vlastnosti a třídění 

látek 

Změny látek a skupenství 

 Matematika 

- vysvětlí pojem zvětrávání 

- uvede příklady zvětrávání a uvede  

  faktory, které zvětrávání způsobují 

- rozliší vybrané horniny a nerosty  

1 Nerosty a horniny (pískovec, 

vápenec, žula, uhlí, sůl 

kamenná) 

  

- uvede zástupce různých přírodních  

  společenstev ve vybraných lokalitách  

  regionů 

- uvede příklady vzájemných vztahů  

  mezi organismy 

3 Vycházka 

Přírodní společenstva (les, 

rybník a život u vody, louka, 

zahrada, pole)  

Význam lesů pro člověka                                  

  

- uvede příklady přizpůsobení rostlin a  

  živočichů změnám prostředí během  

  roku 

3  Přizpůsobení rostlin a živočichů 

změnám prostředí během roku 

  

- uvede, jak vzniká půda a jaký má půda  

  význam pro život na Zemi 

4 Vznik půdy a její význam   

- uvede znaky života, životní potřeby,  

  způsob života, stavbu těla a funkci  

  jednotlivých částí těla konkrétních  

  rostlin a živočichů 

4 Rostliny a jejich orgány (kořen , 

stonek, list, květ, plod) 

Výživa rostlin 

Životní podmínky rostlin 

Živočichové a stavba jejich těla 

  

- s pomocí jednoduchých klíčů, atlasů a  

  vhodných odborných publikací zařadí 

  konkrétní živočichy a rostliny  

  do známých skupin 

4 Živá příroda – třídění rostlin, 

hub a živočichů 

  

- zhodnotí dopad některých konkrétních  

  činností člověka na přírodu, rozliší,  

  které z nich mohou prostředí a zdraví   

  člověka podporovat a které poškozovat 

5 Ochrana přírody, likvidace 

odpadů, vliv průmyslu a 

zemědělství 

  

- zhodnotí příčiny a důsledky některých 

  živelných pohrom a ekologických  

  katastrof, uvede základní zásady  

  chování a jednání v těchto situacích 

5 Živelné pohromy a přírodní 

katastrofy 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Přírodověda Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- provede pokus, naplánuje a zdůvodní  

  postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky  

  pokusu 

6 Pokusy   

- provede vybrané praktické činnosti  

  v terénu: založí sbírku přírodnin,  

  vypěstuje rostliny, založí herbář,  

  provede pozorování a jeho záznam  

  apod. 

6 Praktické činnosti  Výtvarné 

vytváření 

- rozliší základní části lidského těla 7 Stavba těla člověka   

- orientuje se v příbuzenských vztazích 8 Rodina a příbuzní   
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Přírodověda Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- vysvětlí význam Slunce pro život  

  na Zemi 

2 Slunce a sluneční soustava 

Vesmírná tělesa (hvězdy, 

souhvězdí, přirozené družice, 

planety, komety, meteory, 

meteority, galaxie) 

Exkurze do planetária 

  

- popíše postavení Země ve vesmíru 

- objasní střídání dne a noci, ročních  

  období 

2 Země ve vesmíru – její pohyby   

Střídání dne a noci, roční období 

Práce s glóbusem 

  

- charakterizuje Měsíc a jeho fáze,  

  vyhledá v kalendáři symboly fází  

  Měsíce a uvede význam těchto  

  symbolů 

2 Měsíc a jeho fáze   

- vysvětlí na základě elementárních  

  poznatků o Zemi  existenci  

  podnebných pásů na Zemi 

2 Podnebí, počasí; podnebné pásy 

na Zemi a jejich flóra a fauna 

 Vlastivěda 

Výtvarné 

vytváření 

- vyhledá v encyklopediích a stručně  

  popíše funkce některých orgánů a  

  orgánových soustav člověka 

7 Funkce některých orgánů a 

orgánových soustav 

  

- pojmenuje správně základní části  

  lidského těla 

7 Stavba lidského těla   

- popíše vznik a vývoj jedince,  

  jednotlivé etapy lidského života 

8 Pohlavní rozdíly mezi mužem a 

ženou 

Vývoj jedince 

  

- sestaví svůj režim dne podle zásad  

  zdravého způsobu života, zohlední  

  v něm oprávněné požadavky blízkých 

9 Duševní hygiena; péče o zdraví   

- uvede příklady stresových situací,  

  navrhne, jak stresu čelit a předcházet 

10 Péče o zdraví   

- uvede (na modelových situacích  

  předvede), jak bude postupovat  

  v krizových situacích (šikana, týrání,  

  zneužívání, přírodní a ekologické  

  katastrofy, teroristický útok apod.) 

10 Sociálně patologické jevy 

Situace hromadného ohrožení 

  

- uvede příklady pozitivních a  

  negativních reklamních vlivů 

- posoudí negativní vliv kouření,  

  alkoholu, drog, násilí, hracích  

  automatů apod. na kvalitu lidského živ. 

11 Návykové látky 

Sociálně patologické jevy 

Beseda s odborníkem 

  

- na modelových příkladech předvede  

  osvojené jednoduché způsoby odmítání  

  návykových látek 

11 Bezpečné chování v rizikovém 

prostředí 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Přírodověda Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- objasní význam osobní a intimní  

  hygieny, denního režimu 

- sestaví jídelníček podle základních  

  zásad správné výživy 

12 Intimní a duševní hygiena 

Péče o zdraví, správná výživa 

  

-vysvětlí, proč a jak se musí chránit před 

 stykem s cizí krví (úrazy, nalezené  

  injekční stříkačky aj.) 

- vysvětlí pojmy: HIV, AIDS 

12 Bezpečné chování v rizikovém 

prostředí 

HIV, AIDS 

  

- na modelových příkladech předvede  

  základní úkony první pomoci a  

  přivolání pomoci v různých situacích  

  (aplikuje znalost telefonních čísel 150, 

  155, 158, 156, 112) 

13 První pomoc   

- na konkrétních příkladech zdůvodní  

  význam ohleduplného chování  

  k druhému pohlaví 

14 Základy sexuální výchovy 

Partnerství a rodičovství 
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Vzdělávací oblast :     Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor :       Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět :  Vlastivěda 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení   

Obsah se týká společnosti, vlasti, kultury a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie       

i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti 

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

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

prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují 

s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Na základě poznání sebe 

a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy                 

ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, chápat 

současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a 

dovedností se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, 

názory a podněty jiných.  

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 

z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů 

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

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

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

postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. 

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost.  

Vyučovací předmět Vlastivěda je členěn do tří tématických okruhů. 

V tématickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání vlasti a Evropy, 

vztahů a souvislostí v nich chápat organizaci života ve společnosti. Učí se do tohoto 

každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a 

bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání regionálních 

skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly 

přirozeným způsobem probudit v žácích národní cítění, vztah k naší zemi a chápání 

evropských souvislostí. 

V tématickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy 

vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a 

solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. 

Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními 

právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo         

i svět (globální problémy). Celý tématický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a 

dovednostem budoucího občana demokratického státu. 

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

proč události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a 

věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Tématický okruh se věnuje nejdůležitějším 

okamžikům v historii naší země. Podstatou tématického okruhu je vyvolat u žáků zájem         

o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli 

samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů a navštěvovat 

památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 
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Průřezová témata 

Do vyučovacího předmětu Vlastivěda jsme zařadili průřezová témata Výchova 

demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a 

sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských souvislostech. 

 

Časové vymezení 

Vyučovací předmět Vlastivěda disponuje touto časovou dotací: ve 4. ročníku 2 hodiny 

týdně a v 5. ročníku rovněž 2 hodiny týdně. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenových učebnách. Některá témata jsou doplněna výlety, exkurzemi 

do muzea a planetária. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kromě frontální výuky s využitím klasických pomůcek se uplatňují prvky kooperativní 

výuky ve skupinách a práce s encyklopediemi. 

V předmětu Vlastivěda jsou utvářeny klíčové kompetence žáků zejména pomocí těchto 

strategií: 

 

Kompetence k učení 

Používáme motivující a aktivizující metody práce s ohledem na možnosti žáků. 

Zadáváme úkoly, při jejichž řešení žáci využívají různé zdroje informací. 

Společně s žáky formulujeme dílčí a konečné cíle činností, úkolu. 

Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých způsobů řešení. 

Vedeme žáky k tomu, aby kladli k tématu otázky, aby o problému diskutovali.  

 

Kompetence komunikativní 

Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, která probíhá na 

základě předem stanovených pravidel. 

Učíme žáky obhajovat vhodným způsobem svůj názor a argumentovat pro něj a 

zároveň promýšlet a prozkoumávat názory, lišící se od jejich vlastních. 

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

 

Kompetence sociální a personální 

Dáváme žákům možnost spolupracovat ve skupině. 

Společně s žáky vytváříme pravidla spolupráce ve skupině. 

Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení. 

Učíme žáky respektovat individualitu člověka. 

Důsledně vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 

Vedeme žáky k úctě a vnímavosti, pomáháme žákům otevřeně a kultivovaně 

projevovat své city a pocity. 

Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, umožňujeme mu zažít úspěch.  

 

Kompetence občanské 

Seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi, usilujeme o jejich dodržování. 

Vysvětlujeme význam tolerance, respektování a ohleduplnosti k jiným kulturním a 

duchovním hodnotám. 
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Seznamujeme žáky se základními společenskými normami a pravidly soužití a 

vyžadujeme jejich uplatňování. 

 

Kompetence pracovní 

Zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností. 

Nabízíme a zajišťujeme exkurze. 

 

Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 

1. určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

2. určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

3. rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o 

přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

4. vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 

politického, správního a vlastnického 

5. zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 

způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

6. rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu 

a jejich význam 

7. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

8. rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své 

názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se 

spolužáky 

9. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která 

porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 

10. orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích 

11. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy 

a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) 

12. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 

mezi jevy 

13. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých 

i movitých kulturních památek 

14. rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti 

naší vlasti s využitím regionálních specifik 

15. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem 

území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

16. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Vlastivěda Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště  

  nebo pobytu vzhledem ke krajině a  

  státu 

1 Místo, kde žijeme 

Místní oblast, region 

  

- určí světové strany v přírodě a podle  

  mapy 

2 Světové strany   

- rozliší náčrt, plán a základní typy map 

- vyhledá jednotlivé údaje 

- vysvětlí smluvní značky 

3 Grafické znázornění povrchu – 

mapy, plány 

  

- předvede dovednost práce s mapou 

- ukáže na mapě polohu ČR a  

  sousedních států 

3 Práce s mapou   

- popíše polohu ČR v Evropě 3  Vztah ČR k EU EGS 3  

- uvede základní informace o podnebí  

  ČR a základních podnebných pásmech 

3 Počasí a podnebí v ČR   

- vyhledá na mapě hlavní vodní toky,  

  pohoří a nížiny ČR 

3 Vodstvo, povrch ČR   

- vyhledá hlavní města jednotlivých  

  krajů ČR 

3 Kraje a krajská města ČR   

- uvede významné podniky a  

  hospodářské aktivity v regionu 

- poznává kulturu regionu 

4 Místní oblast, region – zdroje, 

výroba, služby, kultura regionu 

  

- vyhledává z dostupných informačních  

  zdrojů typické regionální zvláštnosti  

  přírody, osídlení, hosp. a kultury  

4 Pardubický kraj   

- uvede hlavní orgány státní moci a  

  některé jejich zástupce, symboly  

  našeho státu a jejich význam 

- charakterizuje státoprávní uspořádání  

  ČR 

6  ČR – demokratický stát VDO 1 

VDO 2 

 

- se spolužáky ve třídě a s pomocí  

  učitele sestaví žákovskou samosprávu 

7 Lidé kolem nás 

Žákovská samospráva jako 

modelová situace 

  

- ve skupině se spolužáky sestaví  

  základní pravidla soužití ve škole 

7 Práva a povinnosti žáků školy VDO 3  

- uvede příklady, čím se lidé  liší a jak  

  lze těchto odlišností využít ve prospěch 

  celé společnosti 

- vysvětlí pojem kultura, na konkrétních 

  příkladech ze svého okolí uvede různé 

  podoby a projevy kultury 

- uvede konkrétní příklady kulturních  

  institucí 

8 Národnost, národnostní menšiny MV 5  
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Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Vlastivěda Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- uvede základní lidská práva a práva  

  dítěte 

- uvede příklady ze svého okolí,  

  ve kterých dochází k porušování  

  lidských práv a demokratických  

  principů  

9  Základní lidská práva a práva 

dítěte 

  

- rozlišuje základní formy vlastnictví 

- používá peníze v běžných situacích 

10 Právní ochrana občanů a majetku   

- pracuje s časovými údaji 12 Lidé a čas 

Určování času, dějiny jako 

časový sled událostí, kalendáře, 

letopočet, generace, režim dne, 

roční období 

  

- využívá zjištěných časových údajů  

  k pochopení vztahů mezi ději a mezi  

  jevy 

12 Dějiny českých zemí od pravěku 

do doby vlády prvních 

Habsburků 

  

- využívá archivů, knihoven, sbírek  

  muzeí a galerií jako informačních  

  zdrojů pro pochopení minulosti. 

13 Exkurze do muzeí, galerií a 

knihoven 

  

- orientuje se v hlavních reáliích  

  minulosti  našeho regionu 

14 Pověsti z našeho kraje   

- objasní historické důvody pro zařazení  

  státních svátků 5.7., 6.7., 28.9. 

16 Cyril a Metoděj, Mistr Jan Hus,  

sv.Václav 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 82 

Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Vlastivěda Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- dobře se orientuje na mapě 

- porovná světadíly a oceány podle  

  velikosti 

3 Místo, kde žijeme 

Evropa a svět, kontinenty 

  

- vyhledá na mapě údaje o přírodních  

  podmínkách Evropy 

3 Poloha, povrch, podnebí, 

vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo 

Evropy 

 Přírodověda 

- charakterizuje vybrané státy Evropy 

- vyhledá na mapě evropské státy a  

  významná evropská města 

3 Vybrané evropské státy a jejich 

hlavní města 

EGS 1  

- vysvětlí pojmy Evropská unie,  

  „evropský dům“ 

- rozliší znak EU 

- uvede některé výhody členství v EU 

3 Evropská unie – evropský občan, 

cestování 

EGS 2 

MV 4 

 

- zprostředkuje ostatním spolužákům  

  zkušenosti, zážitky a zajímavosti  

  z vlastních cest a porovná způsob  

  života a přírodu v naší vlasti a v jiných 

  zemích 

5 Beseda, vlastní zkušenosti žáků 

z cestování do cizích zemí 

EGS 3  

- uvede některý významný globální  

  (lokální, společenský apod.) problém  

- navrhne způsob jeho řešení 

11 Lidé kolem nás 

Základní globální problémy 

EV 3  

- využívá zjištěných časových údajů  

  k pochopení vztahů mezi ději a mezi  

  jevy  

- orientuje se v hlavních reáliích  

  minulosti 

12 

14 
Lidé a čas 

Od doby vlády prvních 

Habsburků po současnost 

  

- využívá archivů, knihoven, sbírek  

  muzeí a galerií jako informačních  

  zdrojů pro pochopení minulosti 

- zdůvodní základní význam chráněných 

  částí přírody, nemovitých i movitých 

  kulturních památek 

13 Exkurze do muzeí, galerií a 

knihoven 

  

- srovnává a hodnotí na vybraných  

  ukázkách způsob života a práce předků 

  na našem území v minulosti a  

  současnosti s využitím regionálních  

  specifik  

15 Regionální historická 

literatura,regionální památky 

  

- objasní historické důvody pro zařazení 

  státních svátků 

16 Státní svátky týkající se 

novějších českých dějin 
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Vzdělávací oblast :     Umění a kultura 

Vzdělávací obor :       Hudební výchova 

Vyučovací předmět :  Hudební výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě 

základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe 

obsahovými doménami hudební výchovy. 

Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí 

ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti 

– jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními 

dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně 

pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál     

při sólovém i skupinovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové 

hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém 

doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle 

svého individuálního zájmu a zaměření. 

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého 

i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 

reprodukci i produkci. 

Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí 

pohybu, tance a gest. 

Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák 

poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu 

analyzovat a interpretovat. 

 

 

Průřezová témata 

Do vzdělávacího obsahu předmětu  hudební výchova jsme integrovali části průřezových 

témat Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální výchova. 

 

 

Časové vymezení 

Na 1. stupni je předmět ve všech ročnících dotován 1 hodinou týdně. 

 

 

Organizační vymezení 

Výuka předmětu probíhá v kmenových třídách, některé hudebně – pohybové činnosti a 

hry mohou být součástí Tělesné výchovy.  
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kromě frontální výuky se uplatňují i metody kooperativní výuky - práce ve dvojicích a    

ve skupinách. Dle schopností vyučujících se k doprovodu písní užívají hudební nástroje: 

klavír, keyboard, housle, kytara, zobcová flétna a rytmické Orfovy nástroje. V předmětu 

Hudební výchova jsou utvářeny klíčové kompetence žáků především pomocí těchto strategií:   

 

Kompetence k učení 

Používáme motivující a aktivující metody práce s ohledem na možnosti žáků. 

Zadáváme úkoly, při jejichž řešení žáci využívají různé zdroje informací. 

Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

Vedeme žáky k tomu, aby kladli otázky, aby o problému diskutovali. 

Inspirujeme žáky k účasti v různých soutěžích. 

 

Kompetence komunikativní 

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

Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, která probíhá na 

základě předem stanovených pravidel. 

 

Kompetence sociální a personální 

Dáváme možnost žákům spolupracovat ve skupině. 

Společně s žáky vytváříme pravidla spolupráce ve skupině. 

Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení chování a jednání ve skupině. 

Učíme žáky respektovat individualitu člověka. 

Důsledně vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 

Vedeme žáky k úctě a vnímavosti, pomáháme žákům otevřeně a kultivovaně 

projevovat své city a pocity. 

Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, umožňujeme mu zažít úspěch. 

 

Kompetence občanské 

Vysvětlujeme význam tolerance, respektování a ohleduplnosti k jiným kulturním a 

duchovním hodnotám. 

Seznamujeme žáky se základními společenskými normami a pravidly soužití a 

vyžadujeme jejich uplatňování. 

 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví. 
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Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 

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

2. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem 

3. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

4. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, 

směr melodie 

5. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

6. rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

7. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 

dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 

dovednosti 

8. realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

9. využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě 

složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 

skladeb a písní 

10. rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

11. vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry 

a provádí elementární hudební improvizace 

12. rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, 

upozorní na  metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 

13. ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 

schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- osvojí si 10 nových písní, projevuje      

  zájem o zpěv a hudební činnosti –      

  uvolněně, intonačně, rytmicky správně  

  zpívá ve sboru, ve skupině, sólo  

  (dobrovolně), texty písní zná zpaměti 

- správně tvoří hlavový tón, zpívá  

  s oporou bránice 

- dodržuje zásady hlasové hygieny 

- melodizuje jednoduché texty (jména,  

  říkadla) 

- procvičuje výslovnost jednotlivých  

  hlásek 

- zopakuje zpívané nebo hrané  

  rytmicko-melodické motivy 

- zpívá ve skupině s oporou  

  melodického nástroje nebo učitelova  

  zpěvu (později i harmonického  

  doprovodu) 

 

 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokální činnosti, nácvik písní 

Osvojování nových písní 

 

 

 

 

Správné tvoření tónů 

 

Zásady hlasové hygieny 

Dechová cvičení: 

   (hra: Na větřík, Prší, 

Sfouknutí peříčka) 

Uvolňovací cviky 

Správná výslovnost(otevírání 

úst, brumendo: Holka 

modrooká) 

Intonační a rytmické schopnosti: 

(Byla jedna babka, U potoka 

roste kvítí, Žába skáče po 

blátě, Šnečku, šnečku, Foukej, 

foukej) 

Zpěv sboru nebo skupiny 

s oporou učitelova hlasu nebo 

melodického nástroje 

Harmonický doprovod k dobře 

zvládnutému zpěvu 

  

- technicky správně používá jednoduché  

  nástroje Orffova instrumentáře 

- správně zvolí improvizovaný nástroj  

  podle charakteru doprovázené písně  

  nebo tance  

- podle svých možností předvede hru  

  na triangl a některé tradiční hudební  

  nástroje 

3 Instrumentální činnost 

Jednoduché nástroje Orffova 

instrumentáře 

Improvizované hudební nástroje  

k doprovodu zpěvu nebo pohybu 

(vařečky, pokličky, chrastidla, 

klíče atd.)  

(Já husárek malý, Pod naším 

okýnkem) 

Melodický doprovod (video, 

magnetofonové nahrávky) 

  

- napodobuje formou hry různé pracovní 

  činnosti  

- zapojí se alespoň do dvou pohybových 

  her 

- napodobuje hru na některé hudební  

  nástroje 

 

 

4 

Hudebně-pohybové činnosti 

Hudebně pohybové hry: 

(Čížečku, čížečku, Víte-li pak, 

jak sedláček, Zlatá brána) 

Hra: Na muzikanty, Na ozvěnu, 

Na ztracenou melodii,  

 Tělesná 

výchova 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

 

- doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním, 

  pleskáním, podupy (hra na tělo) 

 Na štafetu 

Běží liška k Táboru, Když 

jsem husy pásala 

  

- část textu zpívá, některá slova  

  znázorňuje pohybem 

- pochoduje na počítání, se zpěvem a  

  podle hudby 

 

- individuálně nebo ve skupině předvede 

  různé druhy chůze s hudebním 

  doprovodem 

- rozlišuje hudbu mírnou a ráznou 

 

 

- používá ve správných souvislostech  

  pojmy rychle a pomalu, potichu a  

  nahlas, vysoké a hluboké tóny,  

  stoupavá a klesavá melodie 

- pozná píseň podle rytmického úryvku 

- sluchem pozná, kdy se melodie  

  opakuje, zesiluje či zeslabuje,  

  zrychluje či zpomaluje 

- předvede pokus o „tanec“ na populární  

  hudbu 

 

 

5 

 

Na tý louce zelený, Chytil táta 

sojku 

Pochod, pochod se zpěvem 

(Pochodují vojáci, Tluče 

bubeníček) 

Různé druhy chůze (po špičkách, 

patách, ………) 

 

Ukolébavka (Halí, belí,) 

Pohybové reakce na hudbu: 

(Rybička maličká, Maličká su) 

 

 

 

Kočka leze dírou 

Šel tudy, měl dudy, Skákal pes, 

Prší, prší 

 

  

- vyslechne v klidu krátkou ukázku  

  symfonické hudby, kytary 

 

 

- rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe,  

  zvuk a tón, mluvu a zpěv, hlas mužský, 

  ženský, dětský, zpěv sólisty a sboru,  

  píseň a nástrojovou skladbu 

- podle zvuku a tvaru pozná nejznámější 

  hudební nástroje 

6 Poslechové činnosti 

Poslech hudebních skladeb 

různých žánrů 

Ukolébavky, hymna ČR 

Rrozlišování tónů, zvuků 

 

 

 

Nejznámější hudební nástroje 

  

 

 

- píše noty celé správného tvaru  

  na linkách a v mezerách 

- pozná notu celou, taktovou čáru a  

  houslový klíč 

 

 Seznámení s pojmy z hudební 

nauky 

Nota celá, psaní do notové 

osnovy 

Notová osnova 

První seznámení s houslovým 

klíčem 

  

Seznam písní je pouze orientační 

nikoli závazný. 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- zazpívá zpaměti alespoň 5 písní, kánon 

- dle individuálních možností čistě a  

  rytmicky správně zpívá s doprovodem  

  i bez doprovodu (měkké nasazení,  

  hlavový tón, opora bránice) 

- při zpěvu správně dýchá (nadechuje se  

  nosem, zadrží dech, nezvedá ramena) 

- vysvětlí význam rozezpívání  

  (prakticky uplatňuje) 

 

- zapívá vzestupnou a sestupnou řadu  

  (rukou ukazuje pohyb melodie,  

  sluchem pozná, kdy melodie klesá či  

  stoupá) 

- zřetelně vyslovuje, rytmizuje  

  jednotlivé texty 

- melodizuje texty, při zpěvu reaguje  

  na předehru, mezihru, dohru 

- při zpěvu sleduje melodii v notovém  

  záznamu 

- určuje charakter písní (rychlá –  

  pomalá, taneční – pochodová) 

 

 

 

- zpívá a tleská doby při pochodu 

- zpívá koledy, připojuje rytmické  

  nástroje (triangl, hůlky) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokální činnosti, nácvik písní 

Osvojování nových písní, kánon 

Zpěv sólo, skupiny, sboru 

 

 

 

Pěvecké dýchání, hlasová 

hygiena 

Dechová cvičení: (Na vítr, 

Sfoukávání svíček, Přivoníme 

ke květince) 

To je zlaté posvícení, Sedí liška 

pod dubem  

Ozvěna 

Jazykolamy  

 

 

 

 

 

Bude zima, bude mráz, Ptala 

se Zuzana Kuby, Beskyde, 

Beskyde, Šel zahradník, Já 

jsem kovaříček, Já jsem 

z Kutné Hory 

 

Koledy 

  

 

- vytleská krátké a dlouhé slabiky 

- vytleská rytmus textu 

 

 

- melodizuje říkadlo (vytváří vlastní  

  melodii) 

- vhodně použije dětský instrumentář a  

  improvizované nástroje jako vlastní  

  doprovod k vlastnímu zpěvu, recitaci 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

Instrumentální činnost 

Byla jedna babka,  
Rytmická cvičení (Říkadla: 

Foukej, foukej větříčku, 

Otloukej se píšťaličko) 

 

 

Práce s dětským instrumentářem 

a improvizovanými nástroji 

Melodický doprovod (hádanky) 

  

 

- aktivně se zapojí do 3 hudebně  

  pohybových her 

- předvádí hru na nástroje 

- pohybem předvádí počasí, hraje  

 

 

 

 

2 

Hudebně pohybové činnosti 

Hudební hry:  

 

(Na kapelníka) 

(Na počasí) 

 Tělesná 

výchova 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- aktivně se zapojí do 3 hudebně  

  pohybových her 

- předvádí hru na nástroje 

- pohybem předvádí počasí, hraje  

  s rytmickými nástroji 

- ukazuje, vyťukává rytmus písně 

- zpívá melodickou otázku nebo  

  na otázku odpovídá 

- ukončuje popěvek podle svého  

  hudebního cítění  

- ovládá prvky hry na tělo a doprovází  

  tímto způsobem zpěv svůj nebo  

  spolužáků  

- vyjádří pohybem výraz a náladu hudby 

- zvládá jednoduchý taneční pohyb  

  ve dvojici 

- zatančí mazurku 

- ovládá pohybové prvky: krok, chůze  

  po špičkách, podup, poskok 

- pohybově ztvární píseň 

 

 

4 

 

 

 

 

( Na dirigenta) 

(Na otázku a odpověď) 

 

(Na ukončování melodie) 

 

Maličká su,  

 

  

- vyslechne v klidu krátké hudební  

  ukázky různých žánrů 

- vyslechne hru na trubku, klarinet,  

  kontrabas, buben, při poslechu rozliší  

  tyto hudební nástroje  

- rozumí pojmům autor textu, autor  

  hudby 

- pokračuje ve sluchovém pozorování a  

  rozlišování zvuků kolem nás (zvuky  

  vysoké a hluboké, ostré a jemné,  

  příjemné a nepříjemné) 

- určí podle autora v učebnici druh písně 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslechové činnosti 

Práce s nejméně 4 poslechovými 

skladbami 

Poslech dětského sboru 

s doprovodem 

Ukázka práce dirigenta 

 

Zvuky  

 

 

 

Píseň lidová a umělá (Černé oči, 

Kalamajka, Mravenci, 

Masožravá kytka, Muzikant) 

  

 

- při zpěvu se řídí dynamickými  

 značkami 

- pozná a napíše houslový klíč 

- umí číst a psát noty podle hodnot, noty  

  požadovaných hodnot dokáže vyhledat  

  v zápisu 

 Seznámení s pojmy z hudební 

nauky 
Dynamické značky, repetice 

 

Notová osnova, houslový klíč 

Nota celá, půlová 

  

Seznam písní je pouze orientační, 

nikoli závazný. 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- zazpívá nejméně 5 písní zpaměti 

- předvede správné rozezpívání (jako  

  rozcvičku a ke zvyšování hlasového  

  rozsahu a dodržuje pravidla hlasové  

  hygieny) 

- aplikuje další prvky pěvecké techniky  

  (nádechy, frázování, měkké nasazení,  

  hlavový tón) 

- při zpěvu sleduje melodii v notovém  

  záznamu 

- zazpívá ve skupině kánon, vytleská  

  kánon 

 

 

- použije mluvený, zpívaný kánon 

- zarecituje, zazpívá kánon ve dvou  

  skupinách 

- reaguje na gesta dirigenta 

- orientuje se ve složitější rytmizaci a  

  melodizaci textu 

- improvizuje text  

- intonuje akord c
1
 - e

1 - 
g

1  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokální činnosti,nácvik písní 

Práce s písněmi v dur i moll 

 

Rozezpívání, hlasová hygiena 

 

 

 

 

 

 

Melodie postupující v krocích a 

skocích 

Průprava k dvojhlasu 

( Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 

Beskyde, Beskyde, Dú Valaši, 

dú, Až já pojedu přes ten les) 

Dú kravičky, dú 

Bejvávalo 

Změna tempa a dynamiky 

Rytmizace a melodizace v 2/4, 

3/4 a 4/4 taktu 

Hra: Jak se to rýmuje 

Voděnka studená 

  

 

- zapojí se do instrumentální hry  

  s různými obměnami  

- rytmicky doprovází zpěv svůj nebo  

  svých spolužáků 

 

3 

 

2 

Instrumentální činnosti 

instrumentální hra 

 

Rytmické doprovody ve 2/4 a ¾ 

taktu 

  

 

- dovede se zapojit do 3 hudebně  

  pohybových her  

- je schopen provést ukončení melodie  

  pomocí hudebních nástrojů 

- pohybově vyjádří charakter melodie,  

  tempo, dynamiku a citový prožitek  

  hudby 

- reaguje pohybem na znějící hudbu 

- zkouší tančit polku 

- zatančí mazurku 

- provádí taneční hry se zpěvem 

- taktuje 2/4 a 3/4 takt a umí vyjádřit  

  lehké a těžké doby 

- seznámí se s oblíbenou písní    

 

4 

 

 

 

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

 

 

Koulelo se, koulelo 

 

  

 

 

Chodím po Brodway 

Na tý louce zelený 

Byla jedna Káča 

Pějme píseň dokola 

(Beskyde, Beskyde, Kdybys 

měla má panenko sto ovec, 

Ach synku, synku, Až já  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO 4 

Tělesná 

výchova 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

  prezidenta T.G.Masaryka 

 

 

 

 

- uvědomění si v písni i stránky  

  obsahové (lidské vztahy) 

 pojedu přes ten les) 

Taktování, vyjádření a těžkých 

dob  /hledáme odpovědi/ 

Taneční kroky, třídobá chůze 

v kruhu, přísuvný krok 

Tance moderní (tanec ve 

dvojicích) 

 

 

 

 

 

MV 2 

 

 

- v klidu poslouchá kratší symfonické  

  nebo nástrojové skladby 

- rozliší hudbu podle její společenské  

  funkce a rozliší další hudební nástroje 

 

 

 

- pozná státní hymnu Kde domov můj 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Poslechové činnosti 

Práce s nejméně 4 poslechovými 

skladbami (drobné skladby B. 

Smetany a  A. Dvořáka)  

Epizody ze života skladatelů 

poslouchané hudby 

Hudba k zábavě, tanci, 

slavnostní hudba (dříve a dnes)  

  

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka 

 

 

- napíše, čte, vyhledá a označí pomlku  

  (celou, půlovou, čtvrťovou) 

- správně do osnovy napíše houslový  

  klíč 

- rozezná a pojmenuje noty c1 – a1 

 Seznámení s pojmy z hudební 

nauky 

Pomlky 

Houslový klíč  

Nota čtvrťová 

4/4 takt 

Noty  

  

Seznam písní je pouze 

orientační,nikoli závazný. 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- zazpívá ve sboru alespoň 10 nových  

  písní, alespoň 5 písní zná zpaměti a  

  zazpívá je ve skupině nebo sólo 

 

- ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR,  

  uvede základní údaje o její historii 

- zapojí se do hudební hry s tónovou  

  řadou 

 

- rozpozná předvětí a závětí 

- zazpívá durovou stupnici i jmény not – 

  C dur 

- provede melodizaci a rytmizaci textů,  

  obmění hudební modely 

- předvede správnou orientaci  

  v notovém záznamu a jeho sledování  

  při zpěvu 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

8 

 

Vokální činnosti, nácvik písní  
Práce s minimálně 10 písněmi 

v dur i moll (lidové, umělé, starší 

i moderní, oblast populární 

hudby) 

Hymna ČR 

 

Transpozice do zpěvní polohy 

Prodlužování výdechu 

 

 

 

 

 

Melodizace a rytmizace textů 

 

Orientace v notovém záznamu 

  

 

 

 

Vlastivěda 

- technicky správně a rytmicky vhodně  

  použije jednoduché nástroje Orffova  

  instrumentáře 

9 Instrumentální činnosti  
Hra na jednoduché Orffovy 

nástroje 

 

Čtyřtaktová předehra, mezihra, 

dohra 

  

 

- zapojí se nejméně do 4 hudebně  

  pohybových her nebo tanců 

- improvizuje při tanci 

- pohybem vyjádří výraz i náladu hudby 

- izolovaně i při tanci předvede krok  

  poskočný, cvalový a krok se  

  zhoupnutím ve 3/4 taktu 

- správně taktuje  na 2 a 3 doby 

- zkouší valčík 

- předvede polku 

- rozpozná ukolébavku, vyjádří  

  pohybem 

- pozná hudbu pochodovou a rytmus  

  vyjádří pohybem 

- pantomimicky předvádí hru  

  na hudební nástroje 

 

13 

 

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

Hudební hry a tance 

 

 

 

Ttaneční kroky ( poskočný, 

cvalový, kroky se zhoupnutím) 

(Tančíme labadu, Ó řebíčku 

zahradnický) 

Tovačov, Tovačov, Valčíček 

Neťukej, neťukej 
 

 

Černý muž 

 

Muzikanti, co děláte 

 Tělesná 

výchova 

- v klidu, ale pozorně vyslechne krátké  

  symfonické, komorní či nástrojové  

  koncertní skladby 

 Poslechové činnosti 

Práce s nejméně 8 poslechovými 

skladbami (Smetana, Dvořák, 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

 

 

 

- projevuje svou toleranci k různým  

  hudebním žánrům 

- předvede správný výraz zpěvu písně 

  lyrické, žertovné, hymnické 

- rozezná zpěvní hlasy a druhy  

  pěveckých sborů 

- rozpozná dílovost v malých hudebních  

  formách 

 

 

- vysvětlí princip variace /podobnost/ 

 

- zazpívá zpaměti hymnu ČR, vysvětlí  

  jak se při hymně chovat (a chová se  

  tak) 

- uvede základní informace o významu  

 skladatelů poslouchané hudby 

- podle zvuku pozná další hudební  

  nástroje (příčnou flétnu, hoboj, fagot) 

- rozliší durovou a mollovou hudební  

  ukázku (vokální i instrumentální) 

 

- zpěv a poslech vánoční hudby 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janáček, Mozart …..) 

 

 

 

 

Zpěvní hlasy a druhy pěveckých 

sborů  

 

Malá hudební forma, 

dvojdílnost, trojdílnost 

 

J.Brahms:Variace na Haydnovo 

téma, píseň: Tři slípky 

Hymna ČR 

 

 

Zajímavosti ze života hudebních 

skladatelů 

Zvuky hudebních nástrojů 

 

odlišování durového a 

mollového tónorodu 

Vánoční koledy, písně, populární 

vánoční hudba 

  

 

 

- vysvětlí, co je stupnice, napíše ji a  

  zazpívá 

- vyjmenuje tóny stupnice C dur 

- používá správných tvarů notového  

  písma 

- čte noty v notovém záznamu  

  (ve stupnici Cdur) 

 Seznámení s pojmy z hudební 

nauky 

Stupnice (obecně) 

Předznamenání (obecně) 

Stupnice C dur 

Procvičování notového písma 

 

Noty na pomocných linkách 

Noty osminové 

  

Seznam písní je pouze 

orientační,nikoli závazný. 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- zazpívá ve sboru alespoň 10 nových  

  písní, 5 písní zpaměti a zazpívá také 

  ve skupině nebo sólo 

 

- ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR,  

  uvede základní údaje o jejím vzniku,  

  správně se chová při hymně 

- uvědoměle použije vokální dovednosti  

  získané v nižších ročnících 

 

- pokusí se o dvojhlas 

 

- zazpívá stupnici a kvintakord dur a  

  moll 

- zpívá intonačně čistě 

 - rozšiřuje svůj hlasový rozsah 

- zpívá kánon 

 

- vytvoří k písni dohru 

 

7 
Vokální činnosti, nácvik písní 

Práce s minimálně 10 písněmi 

v dur i moll (lidové, umělé, starší 

i moderní, oblast populární 

hudby) 

Hymna  ČR 

 

 

Upevňování vokálních 

dovedností  získaných v nižších 

ročnících 

 

 

Stupnice a kvintakord dur a moll 

 

 

Vyletěla holubička, Bejvávalo, 

Červená se line záře 

Rytmická cvičení 

  

 

 

 

 

Vlastivěda 

 

- technicky správně a rytmicky vhodně  

  použije jednoduché nástroje Orffova  

  instrumentáře podle notového (nebo  

  grafického) záznamu 

- taktuje 3/4 takt 

 

 

- vytvoří k písni doprovod na Orffovy  

  nástroje 

 

9 
Instrumentální činnosti 

Doprovod pomocí Orffových 

nástrojů  (Na tom bošileckým 

mostku, Avignonský most) 

Upevňování získaných 

dovedností z nižších ročníků 

Hra doprovodů dle notového 

záznamu 

  

 

- zdokonaluje improvizaci při tanci 

- znázorní vlastní pocity pantomimou 

 

 

 

 

 

- pohybem vyjádří výraz a náladu hudby 

- zatančí polku 

- seznámí se s tancem furiant (mateník) 

- seznámení a ztvárnění divadelní hry se 

  zpěvy 

- znázorní pohybem menuet 

 Hudebně pohybové činnosti 

Práce s nejméně 4 hudebně 

pohybovými hrami nebo tanci 

Kultivované pohyby odvozené 

z rytmické složky populární 

hudby,  

Procvičování pohybových prvků 

z nižších ročníků  

U panského dvora 

Kdyby byl Bavorov 

Sedlák, sedlák, sedlák 

Tři tamboři 

 

Čtyři koně jdou 

 Tělesná 

výchova 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

 

- v klidu, ale aktivně vyslechne krátké  

  symfonické, komorní nebo nástrojové  

  koncertní skladby 

 

 

 

- poslechem i pohledem rozpozná harfu, 

  varhany i další hudební nástroje  

  (z nižších ročníků) 

- je tolerantní k hudebním žánrům, které  

  nepreferuje 

 

 

 

 

- vysvětlí význam uvedených skladatelů  

  (hudebních skupin) 

 

 

 

- rozpozná hudební formu jednoduché  

  písně či skladby 

 

- rozpozná v hudbě některé hudební  

  výrazové prostředky (upozorní  

  na tempové, dynamické i zřetelné  

  harmonické změny) 

 Poslechové činnosti 
Práce s nejméně 8 poslechovými 

skladbami v dur i moll 

Rozlišování hudby polyfonní a 

homofonní (vokální i 

instrumentální) 

Další hudební nástroje (harfa, 

varhany) 

 

Lidové kapely, rocková kapela, 

symfonický a velký jazzových 

orchestr 

Hudba v chrámu, na zámku, 

koncertní síni a k tanci (dříve a 

dnes) 

Významní skladatelé (hudební 

skupiny) a jejich tvorba: Bach, 

Mozart, Janáček, Novák, 

Beethoven, (Pressley, Beatles, 

Olympic atd. 

 

Rondo (krabičkové rondo) 

(Žádnyj neví, co sou 

Domažlice) 

Rozpozná změny v rytmu, 

melodické změny dur a moll 

  

 

- čte a píše noty v rozsahu c1 - g2  

  v houslovém klíči 

- použije notové písmo v žádoucích  

  tvarech 

 

- realizuje jednoduché rytmické cvičení 

  nebo alespoň předvede rytmus říkadla  

  nebo jednoduchého textu 

- vysvětlí značky, zkratky a cizí slova  

  běžně používané v notových zápisech  

  z 1.-5. ročníku, reaguje na ně  

  při hudební produkci 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

8 

Seznámení s pojmy z hudební 

nauky 

Akord 

Interval obecně, jména intervalů 

Notové písmo: basový klíč, nota 

osminová 

Rytmická cvičení  

Vlastní notový záznam 

 

  

Seznam písní je pouze 

orientační,nikoli závazný. 
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Vzdělávací oblast :     Umění a kultura, Člověk a svět 

Vzdělávací obor :       Výtvarná výchova, Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět :  Výtvarné tvoření 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Výtvarné tvoření umožňuje žákům jiné než pouze racionální 

poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. 

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým 

účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, 

tvořivosti, vnímání jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i 

k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na 

základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi 

vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech 

jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím linie, bodu, tvaru, 

barvy, atp. 

Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností 

s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. Učí se s nimi tvořivě pracovat a 

užívat je jako prostředky pro sebevyjádření. 

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy. Tvořivý přístup 

k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní 

zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. 

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření jako k prostředku, který se 

podílí na způsobu zapojování do procesu komunikace. 

Je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti 

umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, 

vynalézavost, nápad a důvtip. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák 

veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své 

odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět postihuje široké spektrum pracovních činností a 

technologií, vede žáky k získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech 

lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu 

s lidskou činností a technikou. 

Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky. Je založena na tvůrčí 

myšlenkové spoluúčasti žáků. 

Vzdělávací obsah je na 1. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným 

materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů. 

 

Průřezová témata 

Do předmětu Výtvarné tvoření jsme zařadili průřezové téma Osobností a sociální 

výchova. 

 

Časové vymezení 

Vyučovací předmět Výtvarné tvoření disponuje touto časovou dotací: v 1. – 3. ročníku 2 

hodiny týdně., ve 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. 
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Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenových třídách. Součástí jsou návštěvy muzea, galerie a také tvoření 

v přírodě. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kromě frontální výuky se uplatňují prvky kooperativní výuky (tj. práce ve skupině, 

projektové vyučování, práce ve dvojicích) s využitím různých výtvarných technik, prostředků 

a materiálů. 

V tomto předmětu jsou pro utváření klíčových kompetencí žáků využívány následující 

strategie: 

 

Kompetence k učení 

Používáme motivující a aktivizující metody práce s ohledem na možnosti žáka. 

Společně s žáky formulujeme dílčí a konečné cíle činnosti, úkolu. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých způsobů řešení. 

Vedeme žáky k tomu, aby kladli k úkolu otázky, aby o problému diskutovali. 

Inspirujeme žáky k účasti v různých soutěžích. 

 

Kompetence komunikativní 

Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, která probíhá na 

základě předem stanovených pravidel. 

Učíme žáky obhajovat vhodným způsobem svůj názor a argumentovat pro něj a 

zároveň promýšlet a prozkoumávat názory, lišící se od jejich vlastních. 

Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají. 

 

Kompetence sociální a personální 

Dáváme možnost žákům spolupracovat ve skupině. 

Společně s žáky vytváříme pravidla spolupráce ve skupině. 

Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení chování a jednání ve skupině. 

Učíme žáky respektovat individualitu člověka. 

Důsledně vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 

Vedeme žáky k úctě a vnímavosti, pomáháme žákům otevřeně a kultivovaně 

projevovat své city a pocity. 

Uplatňuje individuální přístup k žákovi, umožňujeme mu zažít úspěch. 

 

Kompetence občanské 

Vysvětlujeme význam tolerance, respektování a ohleduplnost k jiným kulturním a 

duchovním hodnotám. 

 

Kompetence pracovní 

Seznamujeme žáky s různými pracovními profesemi. 

Vedeme žáky ke správnému a bezpečnému užití pomůcek, materiálů, nástrojů, 

techniky a jiného vybavení. 

Zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností. 

Nabízíme a zařazujeme exkurze. 

Vedeme žáky k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví. 

. 
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Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 

Výtvarná výchova 

1. rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, 

zážitků a představ 

2. 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 

3. vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými  smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky 

4. interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 

porovnává se svojí  dosavadní zkušeností 

5. na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

6. při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává  prvky vizuálně obrazného vyjádření; 

porovnává je na základě vztahů  ( světlostní  poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy 

a jiné) 

7. 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 uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 

nezávislý model 

8. 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 

9. nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové 

tvorbě 

10. osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 

obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 

kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) 

11. porovnává různé  interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke 

zdroji inspirace 

12. nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
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     Člověk a svět práce 

13. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

14. pracuje podle slovního návodu a předlohy 

15. vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé 

výrobky z daného materiálu 

16. využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

17. volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

18. udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazu 

19. zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se  stavebnicemi 

20. provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

21. pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

22. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

23. provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 

24. pečuje o nenáročné rostliny 

25. provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

26. ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

27. volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

28. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

29. připraví tabuli pro jednoduché stolování 

30. chová se vhodně při stolování 

31. orientuje se v základním vybavení kuchyně 

32. připraví samostatně jednoduchý pokrm 

33. dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

34. udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Výtvarná výchova 

Vyučovací předmět : Výtvarné tvoření Ročník: 1. – 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- pojmenovává prvky vizuálně  

  obrazného vyjádření (barvy, objekty,  

  tvary)  

1 Kresba, malba – rozvíjení 

smyslové citlivosti, výrazové 

vlastnosti, linie, tvaru, jejich 

kombinace v ploše, uspořádání 

objektů do celku, vnímání 

velikosti 

  

- maluje vodovými barvami, temperami,  

  suchým pastelem, voskovkami 

- míchá barvy 

- zvládá prostorovou techniku a  

  rozfoukávání barev 

- rozliší studené a teplé barvy 

- kreslí měkkým materiálem, dřívkem,  

  perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem 

2 Malba – teorie barvy (barvy 

základní a doplňkové, teplé a 

studené a jejich výrazové 

vlastnosti, kombinace barev) 

kresba  

  

- užívá různé druhy štětců dle potřeby  

- modeluje z plastelíny, tvaruje papír 

3 Techniky plastického vyjádření    

- tvoří koláž, frotáž 

- výtvarně zpracovává přírodní materiál 

  (nalepuje, dotváří, tiskne, otiskuje,…) 

4 Další výtvarné techniky 

motivované fantazií a 

smyslovým vnímáním 

  

- pozná známé ilustrace 5 Nejznámější ilustrátoři dětské 

knihy (J. Lada, O. Sekora,  

H. Zmatlíková, aj.) 

 Český jazyk 

- používá výtvarné techniky na základě  

  vlastních životních zkušeností,  

  citového prožitku a vnímání okolního  

  světa pomocí smyslových vjemů 

5 Utvářet osobní postoj 

v komunikaci v rámci skupin 

spolužáků, rodinných příslušníků 

apod. 

Vysvětlování výsledků tvorby, 

záměr tvorby 

OSV 3.2 Český jazyk 
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Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Výtvarná výchova 

Vyučovací předmět : Výtvarné tvoření Ročník: 4. - 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- prohloubí si a zdokonalí techniky  

  malby z 1. období  

- barevně vyjádří své pocity a nálady 

- pojmenovává a porovnává barevné  

  kontrasty a proporční vztahy 

6 Malba – hra s barvou, 

emocionální malba, míchání 

barev 

  

- prohloubí si a zdokonalí techniky  

  kresby z 1. období  

- vystihne kresbou tvar  

  strukturu materiálu 

6 Kresba různým materiálem – 

pero a tuš, dřívko a tuš, rudka, 

uhel 

  

- zvládne obtížnější práce s linií 

- užívá a kombinuje prvky obrazného 

  vyjádření v ploše a prostoru 

7 Kresba – výrazové vlastnosti 

linie, kompozice v ploše a 

prostoru, kresba dle skutečnosti, 

kresba v exteriéru 

  

- zaměřuje se vědomě na projevení  

  vlastních životních zkušeností  

  v návaznosti na komunikaci 

8 Malba, kresba, grafika – 

tématické práce 

  

- získává cit pro prostorové ztvárnění  

  zkušeností prostřednictvím smyslového 

  vnímání 

9 Techniky plastického 

vyjadřování – modelování 

z papíru, hlíny, sádry, drátů 

  

- hledá a nalézá vhodné prostředky  

  pro svá vyjádření na základě  

  smyslového vnímání, které uplatňuje  

  pro vyjádření nových prožitků 

10 Práce s netradičním materiálem  

(obrazy v přírodě, malování 

přírodninami,…) 

  

- rozeznává grafické techniky a inspiruje 

  se jimi 

- zobrazuje svoji fantazii a životní  

  zkušenosti 

11 Grafické techniky – tisk 

z koláže, frotáž, koláž, linoryt, 

vosková technika,… 

  

- komunikuje o obsahu svých děl 12 Sdílení pocitů, sebehodnocení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 102 

Vzdělávací oblast :    Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor : Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět : Výtvarné tvoření Ročník: 1. – 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje a  

  skládá papír 

13 Práce s drobným materiálem - 

papír 

  

- navléká, aranžuje a třídí přírodní  

  materiál 

13 Práce s drobným materiálem - 

přírodniny 

OSV 1.5  

- navléká jehlu, udělá uzel, stříhá textil 

- používá zadní steh 

- přišije knoflík 

- slepí textílii a vyrobí jednoduchý  

  textilní výrobek 

13 Práce s drobným materiálem - 

textil 

  

- vytváří jednoduché prostorové tvary  

  z papíru podle slovního návodu a  

  předlohy 

14 Práce s papírem   

- sestavuje stavebnicové prvky 

- montuje a demontuje stavebnici 

19 Konstrukční činnosti   

- pozoruje, zaznamená a zhodnotí  

  výsledky pozorování  

23 Pěstitelské práce   

- pečuje o nenáročné pokojové květiny  

  (otírá listy, zalévá a kypří) 

- zaseje semena 

24 Pěstitelské práce  Prvouka 

- připraví tabuli pro jednoduché  

  stolování 

- připraví jednoduchý pokrm ze studené 

  kuchyně 

- udržuje pořádek a čistotu pracovní  

  plochy 

29 Příprava pokrmů OSV 2.4 Prvouka 

- chová se vhodně při stolování 30 Příprava pokrmů   

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti  

  práce 

    

Rozšiřující nabídka: 

- práce s hlínou, pedigem, dřevem,  

  drátkem, aj. 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor : Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět : Výtvarné tvoření Ročník: 4. – 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- dovede vyřezávat, děrovat, polepovat 

- vytváří prostorové konstrukce 

- zvládne různé druhy stehu – přední,  

  zadní, ozdobný 

- seznamuje se s látáním a tkaním 

- uháčkuje řetízek 

15 

17 

Práce s drobným materiálem – 

papír a karton, přírodniny, textil; 

Vlastnosti materiálu; funkce a 

využití pracovních pomůcek a 

nástrojů 

 

  

- seznámí se při činnosti s různým  

  materiálem s prvky lidových tradic  

16 Výrobky k Vánocům a 

Velikonocům 

  

- udržuje pořádek na pracovním místě,  

  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti  

  práce, poskytne první pomoc při úraze 

18   Přírodověda 

- montuje a demontuje stavebnici 20 Konstrukční činnosti 

Práce se stavebnicí 

  

- sestavuje složitější stavebnicové prvky 

  podle slovního návodu, předlohy nebo  

  schématu 

21 Práce s návodem, předlohou a 

jednoduchým náčrtem 

  

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti  

  práce, poskytne první pomoc při úraze 

22   Přírodověda 

- zná rozdíl mezi setím a sázením 

- vede pěstitelské pokusy a pozorování 

25 Pěstitelské práce 

Pěstování rostlin ze semen v 

místnosti 

  

- zná základy péče o pokojové květiny 26 Pěstitelské činnosti – základní 

podmínky pro pěstování rostlin, 

pěstování pokojových rostlin 

 Přírodověda 

- zvolí podle druhu pěstitelských  

  činností správné pomůcky, nástroje a  

  nářadí 

27    

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti  

  práce, poskytne první pomoc při úraze 

28     

- orientuje se v základním vybavení  

  kuchyně 

31 Základní vybavení kuchyně, 

výběr a nákup potravin 

  

- připraví jednoduchý pokrm studené  

  kuchyně 

32 Příprava pokrmů   

- zná pravidla správného stolování a  

  společenského chování 

33 Jednoduchá úprava stolu, 

pravidla správného stolování 

  

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

  práce, poskytne první pomoc  

  při úraze, udržuje pořádek a čistotu  

  pracovních ploch 

34    
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Vzdělávací oblast :     Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor :       Tělesná výchova 

Vyučovací předmět :  Tělesná výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tento 

předmět se dotýká problematiky vlivu pohybu a prostředí na vlastní zdraví. Učí spojovat 

pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím, zvládat v souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché pohybové činnosti, spolupracovat při týmových činnostech a 

soutěžích, uplatňovat hlavní zásady hygieny a bezpečnosti ve známých prostorách školy a 

reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci. 

Vzdělávání v předmětu Tělesná výchova rozvíjí podíl na realizaci pohybového režimu, 

uplatňování kondičně zaměřené činnosti a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti. Žáci se  učí 

zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou 

zátěží nebo vlastním svalovým oslabením. Dokáží jednoduše  zhodnotit kvalitu pohybové 

činnosti spolužáka, jednají v duchu fair play - dodržují pravidla her a soutěží, poznají a označí 

zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reagují a respektují při pohybových 

činnostech opačné pohlaví. Žáci poznávají základní tělocvičné názvosloví a cvičí podle 

popisu cvičení. Postupně si osvojují schopnosti orientovat se v informačních zdrojích             

o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště. 

 

Průřezová témata 

Do vzdělávacího obsahu předmětu Tělesná výchova jsme integrovali části průřezového 

tématu Osobnostní a sociální výchova - osobnostní a morální rozvoj. 

 

Časové vymezení 

Vyučovací předmět Tělesná výchova disponuje  časovou dotací po 2 hodinách týdně ve 

všech ročnících. Součástí Tělesné výchovy je pravidelný plavecký výcvik, kterého se účastní 

každoročně všechny děti.  

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v tělocvičně sportovní haly, dle počasí fotbalové hřiště za školou., 

plavecká výuka se uskutečňuje v plaveckém bazénu v Nové Vsi. V zimních měsících 

zařazujeme dle možností bruslení a sáňkování. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

V předmětu Tělesná výchova jsou uplatňovány zejména následující strategie: 

 

Kompetence k učení 

Používáme motivující a aktivující metody práce s ohledem na možnosti žáků. 

Operujeme s obecně užívanými termíny. 

Zadáváme úkoly, při nichž žáci poznávají smysl a cíl činností a získají pozitivní vztah 

k učení. 

Umožňujeme žákům poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální 

rozvoj. 

Vedeme žáky k prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou. 

Snažíme se vést žáky k systematickému sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti.  
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Kompetence k řešení problémů 

Vedeme žáky k přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a 

hledání tréninkové cesty k jeho odstranění.  

Hledáme společně s žáky vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech.  

 

Kompetence komunikativní 

Vedeme žáky k vyslechnutí  a přijetí pokynů vedoucího družstva. 

Otevíráme prostor diskusi o taktice družstva.  

Vedeme žáky k pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a 

jejich prezentaci.  

 

Kompetence sociální a personální 

Vedeme žáky k dodržování pravidel fair play. 

Prezentujeme žákům a podporujeme myšlenky olympijského hnutí. 

Rozvíjíme spolupráci uvnitř kolektivu sportovního družstva. 

Umožňujeme žákům rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva.  

 

Kompetence občanské 

Podporujeme u žáků aktivní sportování. 

Objasňujeme a podáváme příklady potřeby dodržování hygieny při tělesných 

aktivitách. 

Vedeme žáky k poskytnutí  první pomoci při úrazech lehčího charakteru.  

Emočně i věcně žáky seznamujeme se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin.  

 

Kompetence pracovní 

Uvádíme příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě. 

Vyhledáváme možná rizika při pohybových činnostech a hledáme cesty jejich 

minimalizace. 

Vedeme žáky ke zpracovávání a prezentaci naměřených výkonů.  
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Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 

1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

2. zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce 

nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

3. spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

4. uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy 

5. reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 

6. podílí se na realizaci  pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 

činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 

zdatnosti 

7. zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

8. zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 

varianty osvojených pohybových her 

9. uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; 

adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

10. jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k 

vlastnímu provedení pohybové činnosti 

11. 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 

12. užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 

jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

13. zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 

14. změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 

15. orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 

škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor : Tělesná výchova 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák:  

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- poznává zásady fair play 

- reaguje na jednoduché povely a 

  signály 

- respektuje význam přípravy organismu 

  před cvičením 

- dodržuje pokyny pro bezpečnost   

  při pohybových činnostech 

 

3 

5 

 

4 

 

4 

Poznatky z Tv a sportu  

OSV 2.2 

 

- snaží se o správné provádění cviků   

  pod vedením učitele 

- předvede jednoduchý taneční krok  

  s hudbou 

2 Průpravná, kondiční, 

rytmická, kompenzační a 

relaxační cvičení     

  

Hudební 

výchova         

- předvede v souladu se svými  

  individuálními schopnostmi pády,  

  kotoul vpřed, přeskok, šplh o tyči  

  s přírazem  s úkolem vyšplhat 1m,  

  spouštění ručkováním, vybrané cvičení 

  se švihadly 

2 Gymnastika 

     

                         

                         

Přeskok – lavička 

Šplh o tyči s přírazem 

Cvičení s náčiním 

  

- předvede v souladu s individuálními  

  předpoklady základní pohybové  

  výkony 

- usiluje o zlepšení svých výkonů 

2 Atletika 

     

Rychlé běhy  (50m) 

Vytrvalostní běh (400m) 

Skok do dálky z místa 

Hod míčkem (bez rozběhu)    

  

- seznamuje se s pravidly jednoduchých  

  míčových her 

3 Sportovní hry 

Průpravné hry s míčem (na 

jelena, proti všem…) 

  

- využívá nabízené možnosti  

  ke sportování ve školních soutěžích a  

  turnajích 

1 Turnaje v průběhu roku : 

Atletika – víceboj /50 m, 

400 m, hod míčkem bez 

rozběhu, skok daleký (odraz 

z 1m pásu) 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor : Tělesná výchova 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O 

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- respektuje zásady fair play  

- používá uvědoměle vhodné oblečení  

  a obuv na sport 

- dodržuje pokyny pro bezpečnost  

  při pohybových činnostech 

- správně reaguje na jednoduché  

  povely a signály 

- nastoupí s ostatními do řadu,  

  dvojřadu, do družstev 

 

3         

 

 

4 

 

 

 

5          

Poznatky z Tv a sportu   

- správně provádí cviky pod vedením 

  učitele 

- předvede 2 jednoduché taneční  

  kroky s hudbou 

2 Průpravná, kondiční, 

rytmická, kompenzační a 

relaxační cvičení     

  

Hudební 

výchova 

- dodržuje zásady bezpečnosti 

  při pohybových činnostech 

- předvede  přeskok přes lavičku 

- předvede šplh o tyči s přírazem 

  s úkolem vyšplhat 2m 

- cvičí se zvoleným náčiním 

4 

 

2 

Gymnastika 

Přeskok – lavička 

Šplh o tyči s přírazem 

Cvičení s náčiním 

  

- opakuje po učiteli běžeckou abecedu 

- předvede základní pohybové výkony 

- usiluje o jejich zlepšení 

2 Atletika 

Běžecká abeceda 

Rychlé běhy  

Vytrvalostní běh(600m) 

Skok do dálky  s rozběhem 

(odraz z 1m pásu) 

Hod míčkem  bez  rozběhu 

  

- seznamuje se se základními pravidly 

- snaží se spolupracovat s ostatními  

  hráči 

- adekvátně reaguje na přestupek  

3 Sportovní hry 

Vybíjená 

Florbal 

  

- využívá nabízené možnosti  

  ke sportování v rámci školních a  

  oblastních turnajů 

1 Turnaje v průběhu roku : 

Fotbal 

Atletika – víceboj /50 m, 

400 m, hod míčkem bez 

rozběhu, skok daleký (odraz 

z 1m pásu) 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor : Tělesná výchova 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- dodržuje zásady fair play chování a  

  pozná přestupek 

- odpovídá na otázku: "Proč se  

  rozcvičujeme?" 

 

3 

 

4 

Poznatky z TV a sportu   

- pod vedením učitele přesně opakuje  

  cviky 

5 Průpravná, kondiční, 

kompenzační a relaxační 

cvičení 

  

 

- předvede pády vzad a stranou 

- předvede kotoul vpřed 

- zvládá odrazy a výskoky na trampolíně 

- provede rozběh a odraz z můstku  

  snožmo 

- předvede průvlek přes 2-3 díly švéd.  

  bedny 

 

- přejde nízkou kladinu bez dopomoci 

 

- vyšplhá na tyči 3 m 

2 Gymnastika 

Akrobacie 

 

 

Přeskok 

 

 

Trampolína 

 

Nízká kladina 

 

Šplh 

  

- pod vedením učitele přesně opakuje  

  cviky 

- po předvedení opakuje:krok přísunný,  

  poskočný, přeměnný, cval 

2 Rytmická a kondiční 

gymnastika 

  

Hudební 

výchova 

 

- po učiteli opakuje běžeckou abecedu  

  (lifting, skiping, zakopávání) 

- seznamuje se s polovysokým a nízkým 

  startem 

- při krátkém běhu nekříží dráhu a 

  nezastavuje před cílem 

 

- skočí do dálky po rozběhu a odrazu  

  z jedné nohy (odraz z odrazového 1m  

  pásu) 

 

- odhodí míček z místa ze správného  

  odhodového postoje 

 

2 
Atletika 

Běh 

 

 

 

 

 

 

Skok daleký 

 

 

Hod 

  

 

- přihraje vnitřním nártem, proběhne  

  slalom s míčem 

- ovládá základní pravidla minifotbalu 

- chytá míč "do košíčku", odhazuje míč  

  jednou rukou 

 

3 

 

 

3 

Sportovní hry 

Minifotbal 

 

 

Vybíjená 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor : Tělesná výchova 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- ovládá a dodržuje pravidla vybíjené 

 

- seznamuje se se správným držením  

  míče (oběma rukama) 

- nacvičí základní hráčský postoj a  

  obrátku s míčem 

- přihrává obouruč i jednoruč trčením a  

  o zem 

- dribluje na místě a za pohybu 

- ovládá a dodržuje základní pravidla  

  minibasketbalu 

 

- odehraje míč tahem a příklepem 

- vede míč za pohybu 

- ovládá a dodržuje  základní pravidla  

  florbalu 

  

 

 Minibasketbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbal 

 

  

- splývá, dýchá do vody 

- ovládá jeden plavecký způsob podle  

  svých individuálních schopností 

2 Plavání – škola zajišťuje 

plavecký výcvik 

  

- využívá nabízené možnosti  

  ke sportování v rámci školních a  

  oblastních soutěží a turnajů 

1 Sportovní akce: 

Fotbalový turnaj (v rámci TJ 

Sokol) 

Atletický čtyřboj (běh 

50m,600m,hod míčkem, skok do 

dálky) 

Turnaj ve vybíjené 

Atletické závody – ZŠ Střelice 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor : Tělesná výchova 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- dodržuje zásady fair play chování 

 

- odpovídá na otázky: "Proč se  

  rozcvičujeme?", "Proč po cvičení děláme 

  protahovací a relaxační cviky?" 

 

- uplatňuje pravidla hygieny, bezpečnosti  

  a chování 

 

- změří základní pohybové výkony a  

  porovná je s předchozími 

11 

 

7 

 

6 

 

9 

 

 

14 

Poznatky z TV a sportu 
 

OSV 2.1  

- rychle a přesně reaguje na povely:  

  pozor, pohov, rozchod 

- nastoupí s ostatními do:  

  řadu, dvojřadu, zástupu, dvojstupu 

12 Pořadová cvičení 

 

  

- pod vedením učitele přesně opakuje  

  cviky 

12      

6 
Pořadová, kondiční, 

kompenzační a relaxační 

cvičení 

  

 

- předvede kotoul vpřed 

- předvede kotoul vzad 

- provede rozběh a odraz z můstku  

  snožmo s výskokem na kolena a  

  do dřepu 

- předvede průvlek přes 3 až 4 díly švéd.  

  bedny 

- přejde nízkou kladinu s dopomocí 

 

- vyšplhá 4m na tyči 

 

- pod vedením učitele přesně opakuje  

  cviky 

- zvládá krok přísunný, poskočný,  

  přeměnný, cval 

- po předvedení opakuje polkový krok a 

  mazurku 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

12 

Gymnastika 

Akrobacie  

 

 

 

 

Přeskok 

 

 

 

 

Kladina 

 

Šplh 

 

Rytmická a kondiční 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební 

výchova 

 

 

 

 

- po předvedení opakuje běžeckou  

  abecedu 

- na povely odstartuje z polovysokého a    

  nízkého startu 

- pod dohledem učitele si připraví  

  startovní blok 

 

8 

 

 

8 

Atletika 

Běh 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor : Tělesná výchova 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- skočí do dálky po rozběhu  

  (z odrazového 0,5 m pásma) 

 

- odhodí míček z rozběhu ze správného  

  odhodového postoje 

 Skok daleký 

 

 

Hod 

  

- přihraje vnitřním nártem, proběhne  

  slalom s míčem 

- ovládá a dodržuje základní pravidla  

  minifotbalu 

 

- chytá míč "do košíčku", odhazuje míč  

  jednou rukou 

- spolupracuje se svými spoluhráči 

- ovládá a dodržuje pravidla vybíjené 

 

- používá správné držení míče (oběma  

  rukama) 

- předvede základní hráčský postoj a  

  obrátku s míčem 

- přihrává obouruč i jednoruč trčením a  

  o zem 

- dribluje na místě a za pohybu 

- ovládá a dodržuje základní pravidla  

  minibasketbalu 

 

- odehraje míč tahem a příklepem 

- předvede střelbu po vedení míče 

- ovládá a dodržuje základní pravidla  

  florbalu   

 

 

8 

 

 

 

 

 

11 

Sportovní hry 

Minifotbal 

 

 

Vybíjená 

 

 

 

 

     

Minibasketbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbal 

     

 

 

  

- splývá, dýchá do vody 

- ovládá jeden plavecký způsob 

8 Plavání – škola zajišťuje 

plavecký výcvik 

  

- využívá nabízené možnosti  

  ke sportování v rámci školních a  

  oblastních soutěží a turnajů 

1 Sportovní akce: 

Fotbalový turnaj McDonald's 

Cup 

Atletický čtyřboj (běh 

50m,600m,hod míčkem, skok 

do dálky) 

Přespolní běh 

Florbalový turnaj 

Turnaj ve vybíjené 

Sportovně turistický kurz 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor : Tělesná výchova 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- dodržuje zásady fair play chování. 

- uvědomuje si význam rozcvičky,  

  protahovacích a cviků a nebezpečí  

  jednostranného posilování 

- odpovídá na otázky: "Proč se  

  rozcvičujeme?", "Proč po cvičení  

  děláme protahovací a relaxační  

  cviky?", "Co hrozí tělu při  

  jednostranném posilování? 

 

- adekvátně reaguje v situaci úrazu  

  spolužáka  

 

- zhodnotí kvalitu pohybových činností  

  spolužáka 

 

11 

 

6 

7 

 

 

 

9 

 

 

10 

Poznatky z TV a sportu 

  

  

- rychle a přesně reaguje na povely:  

  pozor, pohov, rozchod 

- s ostatními nastoupí do: řadu,  

  dvojřadu, zástupu, dvojstupu,  

  pochoduje v dvojřadu a v zástupu 

12 

Pořadová cvičení 

  

  

  

  

- se samostatně rozcvičí 

- předvede 4 posilovací cviky na různé  

  části těla 

- předvede 2 relaxační cviky 

 

6 

13 

Průpravná, kondiční, 

kompenzační a relaxační 

cvičení 

  

  

  

- předvede spojení kotoulu vpřed a vzad 

- předvede stoj na rukou s dopomocí  

  učitele 

 

 

- provede rozběh a odraz z můstku  

  snožmo 

 

- předvede roznožku a skrčku přes  

  kozu 

 

- vyšplhá 4m na čas na tyči 

 

- přejde nízkou kladinu bez dopomoci  

  s jednoduchým prvkem 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastika 

Akrobacie 
 

  

  
 
Přeskok 

 

 

 

 

     

Šplh  

 

Kladina 

 

Alternativní učivo: 

Hrazda 

Kruhy 
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Vzdělávací oblast :    Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor : Tělesná výchova 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- pod vedením učitele přesně opakuje  

  cviky 

- po předvedení opakuje valčíkový krok 

- zatancuje mazurku a polku 

 

 

 

12 

 

 

     

Rytmická a kondiční 

gymnastika 

  

 

- předvede běžeckou abecedu (lifting,  

  skiping, zakopávání) 

- nastaví si startovní blok 

 

- skočí do dálky po rozběhu a odrazu  

  z jedné nohy 

  (odraz z prkna) 

- podle pokynů učitele si rozměří rozběh 

- provést úpravu doskočiště 

 

- odhodí míček z rozběhu ze správného  

  odhodového postoje 

8 Atletika 

Běh 

 

 

 

 

 

Skok daleký 

 

 

 

 

 

Hod 

  

 

- přihraje vnitřním nártem, proběhne  

  slalom s míčem 

- spolupracuje se svými spoluhráči  

  při hře 

- uplatňuje základní pravidla  

  minifotbalu 

- chytá míč "do košíčku", odhazuje míč  

  jednou rukou 

- přehodí hřiště přihrávkou jednou rukou 

- spolupracuje se svými spoluhráči 

- uplatňuje pravidla vybíjené 

 

- používá správné držení míče (oběma  

  rukama) 

- předvede základní hráčský postoj a  

  obrátku s míčem 

- přihrává obouruč i jednoruč trčením a  

  o zem 

- dribluje na místě a za pohybu 

  spolupracuje se svými spoluhráči  

  při hře 

- uplatňuje základní pravidla  

  minibasketbalu 

8 

 

 

13 

Sportovní hry 

Minifotbal 

 

 

 

 

 

Vybíjená 

 

 

 

 

 

 

Minibasketbal 

 

 

 

 

 

 

 

  



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 115 

Vzdělávací oblast :    Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor : Tělesná výchova 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- odehraje míč tahem a příklepem 

- předvede střelbu po vedení míče 

- spolupracuje se svými spoluhráči  

  při hře 

- uplatňuje základní pravidla florbalu 

 

- přehodí hřiště na přehazovanou 

- spolupracuje se svými spoluhráči  

  při hře 

- seznamuje se s pravidly přehazované 

  

Florbal 

 

 

 

 

 

Přehazovaná 

 

  

- využívá nabízené možnosti  

 ke sportování 

- informuje třídní kolektiv o sportovních 

  akcích ve škole, v regionu Poličska 

 

13 

 

15 

Sportovní akce: 

Fotbalový turnaj (TJ Sokol 

Prštice) 

Atletický čtyřboj (běh 

50m,600m,hod míčkem, skok do 

dálky) 

Sportovně turistický kurz 
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6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
 

6.1 Hodnocení žáků 

Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce, 

ale i mimo ni, po celý školní rok. 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi, případně i jeho zákonným zástupcům, zpětnou 

vazbu, prostřednictvím níž jsou předávány informace o tom, jak danou problematiku žák 

zvládá, zda volí efektivní způsoby učení, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Současně by 

měl být žák hodnocením motivován k dalšímu  učení. 

Hodnocení by se mělo soustředit na individuální pokrok žáka, který by v něm měl být 

zohledněn. Je to proces, který musí být založen na taktním přístupu učitele k žákovi, na jeho 

snaze pomoci, ale i na odpovídajícím stupni  náročnosti a důslednosti učitele. 

 

6.1.1 Pravidla pro hodnocení 

Hodnocení zaměřujeme a formulujeme pozitivně. 

Každému hodnocení předchází seznámení žáka s kritérii hodnocení. 

Cílem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu (co se naučil, v čem se       

zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále). 

Sebehodnocení žáka považujeme za jednu z významných kompetencí, kterou chceme u žáků 

rozvíjet. 

Hodnotíme především pokrok žáka. 

Pro závěrečné hodnocení žáka (na vysvědčení) známky. V odůvodněných případech bude žák 

na základě žádosti zákonného zástupce hodnocen slovně. 

U průběžného hodnocení používáme různé formy od klasifikace přes bodové hodnocení, 

slovní hodnocení (ústní formou) až po sebehodnocení žáků. 

Skupinovou práci nehodnotíme známkou, známku získává žák pouze za individuální výkon. 

Při získávání podkladů pro hodnocení používáme metody, které respektují individuální 

možnosti žáka. 

Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. 

Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a 

práce s informacemi, úroveň komunikace, tvořivost žáka a jeho přístup k práci. 

Hodnocení probíhá průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na 

základě dostatečného množství různých podkladů. 

Souhrnné písemné práce v rozsahu 20 minut a delší zapisujeme na 2. stupni s týdenním 

předstihem do přehledu písemných prací, který je založen v třídní knize. Na 1. stupni 

souhrnné písemné práce koordinuje třídní učitel. 

Hodnocení písemné práce sdělí vyučující žákovi do pěti pracovních dnů. 

Na jeden den je možno naplánovat jen jednu souhrnnou práci delší než 20 minut. 

Do známky z vyučovacího předmětu nezahrnujeme hodnocení žákova chování. 

S pravidly pro hodnocení žáků v naší škole se mají možnost seznámit rodiče i žáci. 

O studijních výsledcích a chování žáka jsou rodiče informováni na třídních schůzkách a 

během konzultačních hodin, v případě potřeby na mimořádně domluvené konzultaci. 

Hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování žáka pedagogickými pracovníky je 

jednoznačné, srozumitelné, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné 

a doložitelné. 

Žák 2. až 5. ročníku musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí. Žák 

je hodnocen průběžně během celého klasifikačního období. 
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Vyučující oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Vyučující sděluje všechny 

známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména 

prostřednictvím zápisů do žákovské knížky. 

Vyučující vede soustavnou evidenci o klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl 

vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání podkladů ke klasifikaci. 

V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu 

klasifikačního období předá klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 

apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák 

umístěn.  

Při určování klasifikačního stupně v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 

se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

Klasifikační stupeň se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

Všichni vyučující v naší škole respektují společně stanovená pravidla pro hodnocení žáků, 

jsou pro ně závazná.  

 

6.1.2 Kritéria pro hodnocení žáků 

1. Zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností 

žáka dle rozpracovaných výstupů v jednotlivých ročnících. 

2. Úroveň komunikačních dovedností. 

3. Schopnost řešení problémových situací. 

4. Kladné či záporné změny v postojích či dovednostech žáka. 

5. Schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit problémy tvůrčím způsobem. 

 

6.1.3 Formy ověřování vědomostí a dovedností 

Písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení. 

Mluvený projev. 

Zpracování referátů a prací k danému tématu. 

Úprava sešitů, samostatné aktivity, domácí úkoly. 

Modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy. 

Výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce. 

Projektové a skupinové práce. 

 

6.1.4 Pravidla pro sebehodnocení žáků  

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 

Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným 

věku žáků. 

Chyba je přirozená součást procesu učení. Vyučující o chybě s žáky diskutují, žáci mohou 

některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu musí být doprovázeno rozborem 

chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

co se mu daří, 

co mu ještě nejde, jaké má rezervy, 

jak bude pokračovat dál. 

Vyučující vedou žáka k tomu, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
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Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale     

má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 

zodpovědnost, 

motivace k učení, 

sebedůvěra,             

vztahy v třídním kolektivu. 

Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

6.1.5 Obecné zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků, popřípadě 

osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, byli včas informováni o 

průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále 

jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje 

ředitel školy se souhlasem školské rady. 

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

případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této 

školy nebo zákonného zástupce žáka. 

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

V pátém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí 

k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák 

prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do 

dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení 

navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele 

školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel 

školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení 

žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 

zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 
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Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů 

uvedených v žádosti. 

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na pedagogické 

radě. 

Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin 

před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší vyučující příslušných předmětů 

číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění 

opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu, apod. 

Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením 

psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a 

způsobu získávání podkladů. 

 

6.1.6 Stupně hodnocení prospěchu  v případě použití klasifikace  

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním 

vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu 

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - dobrý, 

d) 4 - dostatečný, 

e) 5 - nedostatečný. 

2. Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na 

druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení. 

3. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

b) prospěl(a), 

c) neprospěl(a). 

4. Žák je hodnocen stupněm 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré, 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením, 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením. 

5. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) pracoval(a) úspěšně, 

b) pracoval(a). 

6. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České 

republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za 

závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího 

obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení 
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docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka 

za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 

7. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 

   - předměty s převahou teoretického zaměření,  

   - předměty s převahou praktických činností, 

   - předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

Charakteristiky jednotlivých klasifikačních stupňů jsou formulovány především pro celkovou 

klasifikaci. Vyučující však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

8. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v 

souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, 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. 

 

Charakteristika klasifikačních stupňů: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 

pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti 

je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 
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jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 

jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 

grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

9. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

Převahu praktického zaměření má zejména předmět Pracovní činnosti, dále např. různá 

praktika. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky 

učebních osnov 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, iniciativa v praktických činnostech, 

- kvalita výsledků činností, 

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péči o životní prostředí, 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

Charakteristika klasifikačních stupňů: 

Stupeň 1 ( výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 

pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
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a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně 

obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně 

překonává vyskytující se překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 

organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 

využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a 

pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v 

práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 

účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je 

schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, 

přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s 

častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při 

volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má 

závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o 

pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a 

energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se 

dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 

Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a 

nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V 

obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se 

dopouští závažných nedostatků. 
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10. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají vyučovací předměty Výtvarná výchova, Hudební 

výchova, Tělesná výchova, Dramatika, případně další předměty, které s nimi souvisí. 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- 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. 

 

Charakteristika klasifikačních stupňů: 

Stupeň 1 (výborný) 

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

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 

kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a 

tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní 

vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 

zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, 

brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 

něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 

v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

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

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 
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6.1.7 Zásady pro používání slovního hodnocení  

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel 

školy. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní 

hodnocení    do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na 

školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce 

žáka.  

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá 

úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 

k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. 

Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 

žáka a jak je překonávat. 

6. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  

 

Prospěch 

 

 

Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

  

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 
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Celková aplikace vědomostí 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

  

Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

  

Chování  

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 

méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje 

výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

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. Zpravidla se přes 

hodnocení druhým stupněm nebo důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků. 
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6.1.8 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

1. Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci 

druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 

nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 

a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu 

účastní školní inspektor. 

Odlišnosti pro individuální vzdělávání 

Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od 

konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka 

ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí 

komisionální přezkoušení žáka. 

Kurz pro získání základního vzdělání 

Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více 

předmětů stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

umožní ředitel školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se: 

a) do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm 

prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nejvýše ze dvou 

předmětů, 

b) nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen 

stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením z více než 

dvou předmětů. 

Odlišnosti pro zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí  

1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, a koná zkoušku ve 

spádové škole, koná ji: 

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 

stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 

vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

2. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, 

koná zkoušku z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející 

školy. 

3. Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní 

docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel  školy v 

souladu se školním vzdělávacím programem školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem 

zkoušky seznámí ředitel školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, 

nejpozději však při stanovení termínu zkoušky. 

4. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za 

období dvou školních roků. 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 127 

5. Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel školy. 

6. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

7. Termín konání zkoušky dohodne ředitel školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby 

se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška 

koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem školy, stanoví termín 

zkoušky ředitel školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu 

přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila 

nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. 

8. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli školy vysvědčení žáka 

za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení 

neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního 

vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží zástupce žáka potvrzení zahraniční školy o 

úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a 

jeho překlad do českého jazyka. Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého 

ročníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, 

že žák úspěšně ukončil devátý ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o 

správnosti překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného 

překladu. 

9. O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

10. Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným 

způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. Po vykonání zkoušek vydá ředitel  školy žákovi 

vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text 

"Žák(yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona". 

11. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku 

zkoušky, může požádat o přezkoušení. 

Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky 

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je 

vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 

pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
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5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 

možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 

komisi náhradní termín přezkoušení. 

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy na návrh vyučujícího v 

souladu se školním vzdělávacím programem. 

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

6.1.9 Obecné zásady hodnocení chování žáků  

1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo 

jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo 

školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení školního řádu. 

4. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitele školy. 

5. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou 

součástí školního řádu. 

6. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 

ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

7. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 

nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

8. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenají na vysvědčení za pololetí,           

v němž byly uděleny. 

 

6.1.10 Stupně hodnocení chování 

1. 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 vnitřního řádu školy během klasifikačního období.     

2. 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. Charakteristiky pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:       

 

Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu 

školy. 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 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 
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nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla 

se přes důtku 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. Zpravidla se přes hodnocení druhým 

stupněm nebo důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.       

 

 

6.1.11 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro 

účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, 

souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 

Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní 

poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 

Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České 

republiky. 

2.Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 

podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 

postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření 

žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené 

způsoby získávání podkladů. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy, 

které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a 

diktáty   píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou 

poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a 

podávat výkony odpovídající jeho  předpokladům 

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat 

lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák 

zvládl.       

7. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.       

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na 

podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.  

10. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu 

individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.                                             

11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí 

vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem 

stanoveno jinak. 
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6.1.12 Způsob hodnocení mimořádně nadaných žáků 

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího 

ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z 

učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví 

ředitel školy. 

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to 

ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně 

vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud 

žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka 

hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 
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6.2 Autoevaluace školy 

 

Výsledkem autoevaluace školy bude sebehodnotící proces, který bude mít vliv na další 

rozvoj školy a zkvalitňování práce. Zjištění bude vyhodnocováno a sebehodnotící proces 

upravován. Závěrem každoročních evaluačních činností bude Vlastní hodnocení školy dle §9 

školského zákona, které se zpracovává současně s výroční zprávou. 

Autoevaluace školy a jejjí další evaluační činnost slouží k poskytování nezbytné zpětné 

vazby vedení školy  o tom, jak se  škole daří naplňovat stanovené vzdělávací záměry a cíle. 

Jsou současně i hodnocením kvality školy a hodnocením kvality ŠVP. 

Za úroveň výchovně vzdělávacího procesu a za výsledky vzdělávání zodpovídá ředitel 

školy. Na rozdíl od stěžejní evaluační role vyučujícího daného vzdělávacího předmětu, který 

hodnotí zejména úspěšnosti žáků při dosahování dílčích kompetencí v průběhu vyučovací 

hodiny, (za čtvrtletí, pololetí atd.), úloha ředitele školy a jím pověřených metodických orgánů 

(předmětových komisí, metodických sdružení apod.) spočívá především ve zhodnocení 

úspěšnosti žáků v dosahování očekávaných výstupů jednotlivých (oborů) vzdělávacích 

oblastí, a to především na konci 1. a 2.  vzdělávacího období ŠVP. Preferovanou evaluační 

formou jsou (školou k tomuto účelu vypracované) standardizované testy, které umožní 

porovnat úspěšnost žáků v ročníku (třídě, mezi spolupracujícími školami apod.). Cíle, 

předmět hodnocení, obsah,  formy a metody by měly zohledňovat i vytčené (dlouhodobé, 

střednědobé, roční ...) vzdělávací priority školy. Škola může využít i případných vhodných 

standardizovaných evaluačních testů institucí, které se evaluací školních vzdělávacích 

programů budou zabývat (SCIO, KALIBRO, ČŠI, MŠMT ...).  

Velmi významnou evaluační formou je cílené získávání informací od bývalých žáků 

(absolventů) školy, kteří byli vzděláváni již podle ŠVP. Jejich vlastní zhodnocení vzdělávání 

podle ŠVP (např. formou vyplnění zadaného dotazníku) umožní škole vytvořit si alespoň 

částečně objektivní obraz o tom, jak se jí vzděláváním podle ŠVP daří naplňovat obecné cíle 

ŠVP (jak se jí daří vybavovat žáky klíčovými kompetencemi pro další studium, osobní a 

pracovní život).  

Nedílnou součástí autoevaluace školy (jak se jí daří dosahovat stanovených 

vzdělávacích záměrů a cílů) je zpětná vazba ze strany klienta (rodič) a ze strany svého 

zřizovatele. Škola proto bude v pravidelných intervalech 3 let opakovat zjišťování 

vzdělávacích požadavků rodičů (a zřizovatele) zejména formou standardizovaných dotazníků. 

Pro potřeby autoevaluace bude škola využívat i jiné hodnotící zprávy (např. Inspekční 

zprávu ČŠI apod.). 

Evaluační činnosti a aktivity (ev. i použité formy a metody), kterými škola zjišťuje 

úroveň kvality vzdělávání a hodnotí dosažené výsledky žáků se zpracovávají na každé 

vzdělávací období v písemné podobě formou plánů evaluačních činností a aktivit. Na úrovni 

vzdělávacího předmětu je zpracovává vyučující daného předmětu, zpravidla jako součást 

svého tématického časového plánu výuky. Na vyšší úrovni (vzdělávací oblast, „škola“, 

srovnání škol ..atp.) je zpracovává ředitel školy nebo jím pověřený pedagog (předmětová 

komise apod.) jako součást ročního plánu činnosti školy (ev. jako součást plánu kontrolní a 

hospitační činnosti). Základními časovými horizonty pro souhrnné hodnocení jsou: čtvrtletí, 

pololetí ..... závěr školního roku; a 1.a 2. vzdělávací období ŠVP. 

Neodmyslitelnou součástí každé evaluační činnosti je její vyhodnocení, které mj. 

zahrnuje i návrhy vhodných „korekčních“ opatření, případně i návrhy na další úpravu ŠVP. 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 132 

Evaluační činnosti 
   Evaluační ( sebeevaluační ) činnosti tvoří nedílnou a svým způsobem permanentně 

probíhající součást práce školy. Pro přehlednost můžeme tyto činnosti rozdělit do několika 

skupin : 

 

A. Hodnocení dlouhodobých plánů, záměrů, cílů 

   Znamená to neustále zvažovat podobu koncepce školy, které prvky vyřadit jako neúčinné, 

které naopak přidat jako potřebné nebo alespoň vhodné. 

   Velká pozornost je věnována klimatu školy. Pro vyhodnocování tohoto bodu platí 

především tato kritéria : 

Identifikují se žáci a personál se školou, jsou na ni hrdi ? 

Je přijímání rodičů a návštěvníků vstřícné ? 

Hraje vedení školy pozitivní úlohu při budování dobré atmosféry ve škole ? 

Charakterizuje práci školy na všech stupních smysl pro férovost a spravedlivost ? 

Je morálka žáků a personálu vysoká ? 

Jsou dobré vztahy mezi pracovníky, mezi pracovníky a žáky a mezi žáky navzájem ? Jsou 

žáci a učitelé více spolupracovníky nebo nepřáteli ? 

Jsou požadavky pracovníků na kázeň žáků ( ale i vlastní ) patřičně vysoké, ale přiměřené ? 

Je oceňována důležitost udělování pochval a odměn ? 

Je prostředí školy příjemné ? 

Je prostředí školy bezpečné ? 

 

B. Hodnocení krátkodobých ( ročních ) plánů 

   Koncepce tvoří pevnou podobu školy a její změny nebývají tak časté. Roční plány se týkají 

hlavně toho, v čem je třeba stávající prvky koncepce zlepšovat – od změn radikálnějších po 

pouhé kosmetické úpravy. Cílem je zbavit se všeho, co práci spíše narušuje, brzdí a dosáhnout 

opaku. Toto hodnocení je prováděno pravidelně za školní rok. 

 

C. Hodnocení pedagogických pracovníků 

   Každý pracovník musí dostat tvůrčí prostor pro své uplatnění. Iniciativa, tvořivost, 

kreativita jednotlivých pracovníků, to je základní stavební kámen pro úspěšnou práci. Pro 

hodnocení platí tato kritéria : 

 

                      I. Standard 

1. Výuková oblast : a) hospitace ( metody práce korespondující s hlavními cíli, nápaditost ) 

                                 b) klasifikace a hodnocení žáků 

                                 c) rozbory žákovských prací ( sešity, výkresy, výrobky … ) 

                                 d) srovnávací prověrky, testy    

2. Výchovná oblast : a) přístup k dětem, obětavost, autorita 

                                   b) respektování poruch učení 

                                   c) dbaní na vnitřní řád ( mj. i dozory ) 

                                   d) spolupráce se školním vysíláním a časopisem 

                                   e) prostředí ( pořádek, výzdoba ) 

3. Administrativa : a) úroveň dokumentace ( přesnost, včasnost ) 

                                b) včasnost a přesnost termínu úkolů 

4. Organizace školy : a) vedoucí metodických orgánů 

                                    b) kabinety a funkce 

5. Jednání s rodiči 
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6. Třídní učitel : a) vztahy v kolektivu třídy, ovlivňování, prevence problémů 

                           b) fungování vnitřního řádu školy 

                           c) vzhled třídy 

                           d) úroveň čtvrtletního a pololetního hodnocení třídy 

                           e) sledování vývojových poruch 

                            f) individuální ( neoficiální ) dokumentace třídního učitele 

                            g) oficiální dokumentace třídního učitele 

                            h) spolupráce se žákovským sněmem 

7. Vztahy na pracovišti 

 

                    II. Nadstandard 

a) nápady, tvořivost, iniciativa ( mj. akce mimo výuku a školu, soutěže … ) 

b) granty, pedagogická tvořivost ( tj. vnitřní granty ) 

c) práce v mimoškolních institucích 

d) sebevzdělávání, rozšiřování kvalifikace 

e) reprezentace školy ( soutěže,  akce mimo školu ) 

f) fakultní učitel 

g) příprava na přijímací zkoušky 

h) kroužky, doučování          

 

D. Účast v celostátních srovnávacích testech typu Kalibro, Scio 

 

E. Objektivizace hodnocení a klasifikace žáků 

   Vyučující při každodenní práci se žáky a rozborem výsledků jejich činnosti docházejí 

k určitým závěrům o míře jejich schopností. Aby byl tento pohled objektivizován, používáme 

standardizované testy kognitivních schopností. Žáci procházejí těmito testy na počátku 3. a 6. 

ročníku. 3. ročník je volen proto, že začíná druhý minicyklus 1. stupně. První dva roky školní 

docházky měly možnost srovnat různou prahovou úroveň dětí vstupujících do školy, byly 

vytvořeny některé základní návyky. 6. ročník je vstupem na 2. stupeň školy a výsledky je 

možno i porovnat se 3. ročníkem. 

   Žáci absolvují 2 baterie testů : jednak verbální schopnosti ( ovlivňují výsledky prakticky ve 

všech naukových předmětech ), jednak početní schopnosti ( vliv na výsledky v matematice, 

zčásti fyzice, chemii ). Výsledky testů jsou pro vyučující cenné, protože pomáhají 

objektivizovat hodnocení žáků a jsou i vodítkem pro volbu vhodných postupů při výuce. 

Přesná čísla výsledků jsou důvěrným vnitřním informačním materiálem, žákům či rodičům se 

výsledky sdělují v obecnější, šetrnější poloze, zvláště u žáků se slabými výsledky.  

   Výsledky jsou využívány i pro objektivizaci klasifikace, a to srovnáním výsledků  testů se 

známkou na vysvědčení. Jestliže je známka lepší než výsledky testů, mluvíme pracovně o 

„přidané hodnotě“ ( školní práce přidala, vylepšila žákovy předpoklady ), v opačném případě 

je možno mluvit o „ubrané hodnotě“ ( školní práce ubrala, nevyužila žákův potenciál ). 

Příčiny rozporu mohou být různé, výsledky slouží k zamyšlení nad jejich příčinami. Očekává 

se, že ve většině případů by měla převažovat přidaná hodnota, která by měla být důsledkem 

toho, že systém hodnocení žáků je dostatečně široký a dává všem prostor pro uplatnění. Toto 

srovnávání ( viz příloha č. 3 ) se používá na 2. stupni.   

   Nedílnou součástí evaluace je uzavření 1. stupně v 5. ročníku  V závěru 5. ročníku je to 

systém srovnávacích testů s důrazem na český jazyk a matematiku. Výhledově je třeba 

uvažovat o obměně tohoto systému, aby více korespondoval se základními kompetencemi.  

 

 F. Dotazníky, ankety ( pro žáky, rodiče, pracovníky ), schránka důvěry  

Vesměs nástroje pro zajišťování zpětné vazby, korigování nesprávností, vytyčování 

správného směru, úprav v koncepci školy. 



Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno-venkov,  

příspěvková organizace 

Platost: od 1.9.2007                                                                                              Verze: 1/2007 134 

  AUTOEVALUACE 

OBLASTI INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST 

1. Komplexní rozbor 

marketingu 

Prostředí, demografický 

vývoj, trhy, konkurenti, 

analýzy, příležitosti, rizika 

Audit vnitřní (v případě 

finančních prostředků vnější)  

 

5 let 

2. Image Dle jednotlivých částí 

dotazníku 

Dotazníky - učitelé, žáci, 

rodiče, zřizovatel 

1x za 3 roky 

3. Kultura Dle jednotlivých částí 

dotazníku 

Dotazníky - učitelé, žáci, 

rodiče, zřizovatel 

1x za 3 roky 

4. Klima Dle jednotlivých částí 

dotazníku 

Dotazníky - učitelé, žáci, 

rodiče, zřizovatel 

1x za 3 roky 

5. SWOT analýza Silné a slabé stránky, 

příležitosti, rizika 

Přehledy - učitelé, žáci, 

rodiče, zřizovatel, k dílčím 

otázkám příležitostně 

1x za 3 roky 

6. Vyhodnocení 

strategického plánu 

školy 

Vyhodnocení jednotlivých 

dílčích oblasti   

Kombinace evaluačních 

nástrojů podle typu oblastí 

Každoročně 

7. Granty Získání prostředků. 

Úspěšnost grantů 

Vedení přehledů Každoročně 

8. Prezentace školy     Články v tisku – četnost Přehled o článcích v tisku,  

výroční zpráva 

Každoročně 

9. Demografický vývoj, 

zájem o školu 

Žáci nastupující do 1. 

ročníku, důvody k výběru 

školy 

Dotazník pro rodiče, seznamy 

žáků 

Každoročně 

10. Úroveň pedagogického 

procesu  

Průběh pedagogického 

procesu příprava na výuku 

Hospitace, pohospitační 

rozhovor 

2x ročně 

11. Uplatňování 

výchovných a 

vzdělávacích strategií a 

plnění cílů ŠVP 

Průběh pedagogického 

procesu - metody a formy 

práce, rozvoj klíčových 

kompetencí 

Hospitace, rozhovor 2x ročně 

12. Úroveň práce 

jednotlivých 

pracovníků 

     

- úroveň písemných prací Kontroly testů, sešitů 1x ročně 

- výsledky v soutěžích Vedení přehledů o soutěžích Každoročně 

- vzdělávání Vedení přehledů o vzdělávání 

pracovníků 

Každoročně 

- tematické plány Kontrola souladu 

s probíraným učivem 

2x ročně 

- úroveň vedení  

dokumentace 

kontroly dokumentace měsíčně 

- aktivita a iniciativa práce 

pro školu 

vedení přehledů  

zhodnocení osobním 

pohovorem při přidělování 

osobního příplatku 

1 - 2x ročně 

13. Zhodnocení práce 

školy ve školním roce 

Jednotlivé části výroční 

zprávy 

Struktura hodnocení školy 

Výroční zpráva  

Vlastní hodnocení školy 

Každoročně 

1x za 2 roky 

Hospodaření – čerpání 

rozpočtu, doplňková 

činnost, hlavní činnost 

 

Výroční zpráva ekonomická Každoročně 
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14. Úspěšnost absolventů Zhodnocení relativního 

úspěchu 

Vedení přehledů, zpráva 

výchovné poradkyně 

Každoročně

  

15. Úroveň vědomostí a 

dovedností žáků - 

výstupy   

Výsledky srovnávacích 

testů 

Vědomostní a dovednostní 

testy v 5. a 9. ročníku,  

(národní srovnávací testy) 

Každoročně 

16. Výchovné problémy - neomluvená absence 

  

Vedení přehledů – třídní 

učitel a výchovná poradkyně 

Každoročně 

- šikana – prevence Dotazník 3. až 9.ročník – 

výchovná poradkyně, třídní 

učitel 

Aktuálně 

dle situace 

- monitoring - drogy Dotazník v 8. a 9. roč. 

dle situace 

17. Postoj rodičů ke škole Dle částí dotazníků Dotazníky 8. ročník, 5.ročník 

 

Každoročně 

18. Postoj žáků ke škole Dle částí dotazníků Dotazníky 8. ročník, 5. ročník Každoročně 

19. Hodnocení školy 

pedagogy 

Dle částí dotazníků Dotazníky 1x za 3 roky 

20. Úspěšnost jednotlivých 

akcí 

Význam pro školu, žáky Slovní zhodnocení pedagogy 

doporučení, nedoporučení, 

opakovat 

Po ukončení 

akce 

21. Škola z pohledu 

nastupujících 

absolventů – po 1 roce 

působení 

Na co nepřipraven. 

Kladné hodnocení 

Záporné hodnocení 

Uvádějící učitel 

Dotazník Každý 

nastupující 

absolvent  

po 1 roce 

působení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


