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5.7 U M Ě N Í A K U L T U R A
Vzdělávací oblast Umění a kultura přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování
s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického
cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i
okolnímu světu. Vzdělávací oblast je rozdělena do předmětů Hudební výchova a Výtvarná
výchova. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování
prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp. Žáci se seznamují
prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění,
ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako
prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými
uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované
uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.

5.7.1 H U D E B N Í V Ý C H O V A
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebního umění a hudbě, k jejímu
aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace. Hudební činnosti jako
činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjení 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. Žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i
sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu
zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a
v neposlední řadě je mu dána příležitost interpretovat hudbu podle svého individuálního zájmu a
zaměření.
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i
mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při
hudební reprodukci i produkci.
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává
hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a
interpretovat.
Časová dotace: 1. – 5. ročník …. 1 vyučovací hodina týdně
Obsahové vymezení předmětu
Hudební výchova se skládá ze čtyř základních činností – pěveckého výcviku, rytmické
výchovy, pohybové výchovy a hudební recepce, tedy poslechu vybraných skladeb s jejich
následným rozborem.
Dovednosti zde získané nesmí být omezeny jen na schopnost zpívat nebo hrát na
hudební nástroj. Žáci by měli umět o hudbě hovořit, vylíčit své pocity z ní. Teoretické a
biografické učivo má pouze podpůrný charakter. Naším cílem je přivést děti k ucelenému
múzickému komplexu hudebních činností, rozvíjet dětskou fantazii a spoluutvářet jejich dobrý
hudební vkus.
Organizační vymezení předmětu:
Hudba, hudební teorie, žákovy hudební znalosti budou rozvíjeny jednak při běžných
hodinách Hv, kdy si učitel sám konkretizuje učivo a jeho náročnost na základě hudební úrovně
jednotlivých žáků a podmínek ve třídě, dále prostřednictvím výchovných koncertů, na besedách
o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách žáků.
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Hodiny probíhají buď klasicky, nebo spojením dvou paralelních tříd se dvěma vyučujícími.
Výhodou této formy je praktičtější realizace hodin. Většina hodin probíhá ve specializované
učebně Hv.
Dále zařazujeme:
 návštěvy hudebních představení
 prezentace vlastních hudebních aktivit žáků
 referáty na zadaná témata a jejich začlenění do projektů.
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k (ke) :
 zpěvu na základě jejich dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 užívání správné terminologie a symboliky
Učitel:
 motivuje žáky v zájmu o předmět a významu pro další život žáků
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky k (ke) :
 rozpoznávání jednotlivých kvalit tónů, rozpoznávání výrazných tempových a
dynamických změn v proudu znějící hudby
 rozpoznávání v proudu znějící hudby některých hudebních nástrojů, odlišení hudby
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
 vzájemnému naslouchání
Učitel:
 sleduje pokrok všech žáků
 směřuje žáky k využívání získaných poznání při vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky k (ke) :
 rytmizaci a melodizaci jednoduchých textů, žáci improvizují v rámci nejjednodušších
hudebních forem
 reagování pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřují metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie
Učitel:
 se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
 vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
 směřuje žáky k zapojení do diskuse; žáci respektují názory jiných
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky k (ke) :
 kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby
 vzájemnému naslouchání, porozumění individuálním pocitům a myšlenkám, žáci umí
tvořivě pracovat ve skupině a respektují různorodost téhož vizuálně obrazného
vyjádření, možnost alternativního přístupu
 kolegiálnímu přístupu, pomoci
Kompetence občanská
Učitel vede žáky k (ke) :
 kritickému myšlení nad obsahy děl
Učitel:
 umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich
výsledků, žáci chápou a respektují požadavky na životní prostředí
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Kompetence pracovní
Učitel:
 pomáhá žákům využívat jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře; tanečním
pohybem, dramatizací, pantomimou atd. vyjadřují hudební náladu
 sleduje při hodině pokrok všech žáků, vede žáky k správnému užívání nástrojů a
vybavení; žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky, dodržují hygienická a
bezpečnostní pravidla
 vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

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

Vokální činnosti
- pracuje nejméně s deseti písněmi
- aktivně se zapojuje do vokálních her
- dbá na správné držení těla
a správné dýchání
- zřetelně vyslovuje

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje
v rámci nejjednodušších
hudebních forem
- využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře

Instrumentální činnosti
- učí se používat dětské hudební
nástroje k rytmickým cvičením
a hudebním doprovodům
- pozná a umí pojmenovat hudební
nástroje užívané při výuce
- aktivně se zapojuje do instrumentálních her

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

Hudebně pohybové činnost
- aktivně pracuje nejméně se 2
pohybovými hrami a lidovými tanci

učivo

ročník průřezová témata

- pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu)
- hudební rytmus (realizace písní
ve 2/4 taktu)
- intonace a vokální improvizace
v durových tóninách
- hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)
- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů a jednoduchých
skladeb pomocí jednoduchých
nástrojů)
- rytmizace, melodizace a hudební
improvizace, hudební doprovod
- hudební hry (ozvěna), hra na tělo
- jednodílná písňová forma (a-b)
- taktování, pohybový doprovod
znějící hudby (2/4 takt)
- taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
- pohybové vyjádření hudby a reak-
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník průřezová témata

Hudebně pohybové činnost
ce na změny v proudu znějící
hudby (pohybová improvizace)
- orientace v prostoru při tanci
či pohybových hrách
- rozlišuje jednotlivé kvality
tónů, rozpozná výrazné
tempové a dynamické
změny v proudu znějící
hudby
- rozpozná v proudu znějící
hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální

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

Poslechové činnosti
- vyjadřuje se o vlastnostech
poslechových skladeb
- sluchem rozlišuje nástrojové
skupiny a vybrané hudební nástroje
a lidský hlas

Vokální činnosti
- pracuje nejméně s deseti písněmi

- zřetelně vyslovuje
- dbá na správné držení těla
a správné dýchání

- kvality tónů (popis hudebně
vyjadřovacích prostředků)
- hudba vokální, instrumentální,
lidský hlas, hudební nástroj
- hudební styly a žánry (hudba
pochodová, taneční, ukolébavka,
…)
- hudební formy - malá písňová
forma
- interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je
taková)
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu)
- hudební rytmus (realizace písní
ve 2/4 a 3/4 taktu)
- dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

- aktivně se zapojuje do vokálních her
- vstřebává poznatky z hudební teorie

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje
v rámci nejjednodušších
hudebních forem
- využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře

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

Instrumentální činnosti
- učí se používat dětské hudební
nástroje k rytmickým cvičením
a hudebním doprovodům
- pozná a umí pojmenovat hudební
nástroje užívané při výuce
- aktivně se zapojuje do instrumentálních her
- umí doplnit zpěv hrou na jednoduché
hudební nástroje
Hudebně pohybové činnosti
- pracuje nejméně se 3 pohybovými
hrami a lidovými tanci
- umí se pohybovat podle daného
metra
- umí taktovat ke známým písním

učivo

ročník průřezová témata

- intonace a vokální improvizace
v durových a mollových tóninách
- hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)
- záznam vokální hudby pomocí
grafického vyjádření, notový zápis
- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů a jednoduchých skladeb
pomocí jednoduchých nástrojů)
- rytmizace, melodizace a hudební
improvizace, hudební doprovod
- hudební hry (ozvěna), hra na tělo
- jednodílná písňová forma (a-b)
- záznam instrumentální melodie,
čtení a zápis rytmického schématu
jednoduchého motivu
- taktování, pohybový doprovod
znějící hudby (2/4 a 3/4 takt)
- taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
- pohybové vyjádření hudby
a reakce na změny v proudu
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník průřezová témata

Hudebně pohybové činnosti
znějící hudby (pohybová
improvizace)
- orientace v prostoru při tanci
či pohybových hrách
- rozlišuje jednotlivé kvality
tónů, rozpozná výrazné
tempové a dynamické změny
v proudu znějící hudby
- rozpozná v proudu znějící
hudby některé hudební
nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální

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

Poslechové činnosti
- vyjadřuje se o vlastnostech
poslechových skladeb
- sluchem rozlišuje nástrojové skupiny
a vybrané hudební nástroje a lidský
hlas
- rozlišuje umělou a lidovou píseň

Vokální činnosti
- pracuje nejméně s deseti písněmi
v durové i mollové tónině
- pokouší se o improvizaci v rytmizaci
a melodizaci říkadel

- kvality tónů, vztahy mezi tóny
(akord)
- hudební výrazové prostředky,
hudební prvky (pohyb melodie,
rytmus)
- hudba vokální, instrumentální,
lidský hlas, hudební nástroj
- hudební styly (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, …)
- hudební formy - malá písňová
forma, velká písňová forma, rondo
- interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je
taková)
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena,
dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy
Vokální činnosti
- vstřebává poznatky z hudební teorie

- aktivně se zapojuje do vokálních her
- dbá na správné držení těla
a správné dýchání
- zřetelně vyslovuje

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje
v rámci nejjednodušších
hudebních forem
- využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře

- reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje

Instrumentální činnosti
- pozná a umí pojmenovat hudební
nástroje užívané při výuce
- učí se používat dětské hudební
nástroje k rytmickým cvičením
a hudebním doprovodům
- aktivně se zapojuje do instrumentálních her
- umí doplnit zpěv hrou na jednoduché
hudební nástroje
Hudebně pohybové činnosti
- pracuje nejméně se 3 pohybovými
hrami a lidovými tanci

učivo

ročník průřezová témata

- hudební rytmus (realizace písní
ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu)
- dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)
- intonace a vokální improvizace
v durových a mollových tóninách
- hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)
- záznam vokální hudby pomocí
grafického vyjádření, notový zápis
- rytmizace, melodizace a hudební
improvizace, hudební doprovod
- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů a jednoduchých skladeb
pomocí jednoduchých nástrojů)
- hudební hry (ozvěna), hra na tělo
- jednodílná písňová forma (a-b)
- záznam instrumentální melodie,
čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého motivu
- taktování, pohybový doprovod
znějící hudby (2/4, 3/4 a 4/4 takt)
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie

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

školní výstupy
Hudebně pohybové činnosti
- umí se pohybovat podle daného
metra
- umí taktovat ke známým písním

Poslechové činnosti
- vyjadřuje se o vlastnostech
poslechových skladeb
- sluchem rozlišuje nástrojové skupiny
a vybrané hudební nástroje a lidský
hlas
- rozlišuje umělou a lidovou píseň
- rozlišuje durovou a mollovou tóninu

učivo

ročník průřezová témata

- taneční hry se zpěvem,
jednoduché lidové tance
- pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící
hudby (pohybová improvizace)
- orientace v prostoru při tanci
či pohybových hrách
- kvality tónů, vztahy mezi tóny
(akord, souzvuk)
- hudební výrazové prostředky,
hudební prvky (pohyb, melodie,
rytmus)
- hudba vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
- hudební styly (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, …)
- hudební formy - malá písňová
forma, velká písňová forma,
rondo, variace
- interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je
taková)
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

2. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

- 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
- realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not

Vokální činnosti
- užívá další písně
- dbá na správné dýchání
- rozlišuje pojmy repetice, houslový
klíč
- dokáže napsat houslový klíč
- rozlišuje délky not a umí je zapsat
- rozlišuje dynamická znaménka p,
mf, f
- používá nejméně 10 písní
- s pomocí vypracovává notový
záznam "svých" melodií
- dokáže melodizovat a rytmizovat
texty
- dokáže obměňovat hudební modely

- využívá na základě svých
hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební
nástroje k doprovodné hře
i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní

Instrumentální činnosti
- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí

učivo
- pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena)
- hudební rytmus (realizace písní
ve 2/4 taktu)
- dvojhlas a vícehlas (kánon
a lidový dvojhlas)
- hudební rytmus (realizace písní
ve 3/4 a 4/4 taktu)
- dvojhlas a vícehlas (prodleva,
dvojhlasé písně)
- intonace a vokální improvizace
(durové a mollové tóniny)
- grafický záznam vokální hudby
(čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém
záznamu)
- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů
z Orffova instrumentáře)
- rytmizace, melodizace a stylizace,
hudební improvizace (tvorba
hudebního doprovodu, hudební
hry)
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

2. období

očekávané výstupy RVP

- vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry
a provádí elementární
hudební improvizace
- ztvárňuje hudbu pohybem
s využitím tanečních kroků,
na základě individuálních
schopností a dovedností
vytváří pohybové improvizace

- rozpozná hudební formu
jednoduché písně či skladby
- rozpozná v proudu znějící
hudby některé z užitých
hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické
změny

školní výstupy
Instrumentální činnosti
- doprovodí písně na rytmických
nástrojích
- rytmizace říkadel

Hudebně pohybové činnosti
- dokáže pohybově vyjádřit hudbu
- valčíkový krok

Poslechové činnosti
- nabývá povědomí o významu
českých hudebních skladatelů
- rozpozná opakující se téma
v poslouchané skladbě

učivo

ročník průřezová témata

- grafický záznam melodie (rytmické
schéma jednoduché skladby)

- taktování, pohybový doprovod
znějící hudby (3/4 a 4/4 takt,
valčík, menuet)
- pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová improvizace)
- orientace v prostoru (pamětné
uchování tanečních pohybů)
- hudební hry
- kvalita tónů
- vztahy mezi tóny
- hudební výrazové prostředky
a hudební prvky
- hudba vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
- hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

2. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník průřezová témata

Poslechové činnosti
- hudební formy (malá a velká
písňová, rondo, variace)
- interpretace hudby (slovní
vyjádření)
- 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
- realizuje podle svých individuálních schopností
a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou)
jednoduchou melodii či
píseň zapsanou pomocí not

Vokální činnosti
- upevňuje vokální dovednosti,
snaží se sjednotit hlasový rozsah
- rozlišuje pojmy repetice, zesílení,
zeslabení
- s pomocí dokáže provést rozbor
zapsané písně
- druh písně, notový zápis, takt,
melodie
- seznámí se s krajovými lidovými
tanci
- je schopen taktovat čtyřčtvrteční
takt
- dokáže objasnit původ státní hymny
- užívá jednoduché dvojhlasé písně
- užívá písně Z. Svěráka a J. Uhlíře
- dbá na správné dýchání
- užívá nejméně 10 písní

- pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena)
- hudební rytmus (realizace písní
ve 2/4 taktu)
- dvojhlas a vícehlas (kánon
a lidový dvojhlas)
- dvojhlas a vícehlas (prodleva,
dvojhlasé písně)
- intonace a vokální improvizace
(durové a mollové tóniny)
- hudební rytmus (realizace písní
ve 3/4 a 4/4 taktu)
- grafický záznam vokální hudby
(čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém
záznamu)
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

2. období

očekávané výstupy RVP

- využívá na základě svých
hudebních schopností
a dovedností jednoduché,
popřípadě složitější hudební
nástroje k doprovodné hře
i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní
- vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry
a provádí elementární
hudební improvizace
- ztvárňuje hudbu pohybem
s využitím tanečních kroků,
na základě individuálních
schopností a dovedností
vytváří pohybové improvizace

- rozpozná v proudu znějící
hudby některé z užitých
výrazových prostředků,

školní výstupy
Instrumentální činnosti
- pozná smyčcové nástroje – housle,
violoncello, kontrabas, dechové
nástroje – trubku, pozoun, lesní roh
- seznámí se s hudebními nástroji
v symfonickém orchestru
- je schopen doprovodit písně
na rytmické a melodické hudební
nástroje

Hudebně pohybové činnosti
- dokáže pohybově vyjádřit nálady
hudby
- seznámí se s relaxací
- hudební hry

Poslechové činnosti
- poslouchá vybrané skladby
- poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové nástroje

učivo

ročník průřezová témata

- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů
z Orffova instrumentáře)
- rytmizace, melodizace a stylizace,
hudební improvizace (tvorba
hudebního doprovodu, hudební
hry)
- grafický záznam melodie (rytmické
schéma jednoduché skladby)

5.
- taktování, pohybový doprovod
znějící hudby (3/4 a 4/4 takt,
valčík, menuet)
- pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová improvizace)
- orientace v prostoru (pamětné
uchování tanečních pohybů)
- kvality tónů
- vztahy mezi tóny
- hudební výrazové prostředky
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

2. období

očekávané výstupy RVP

upozorní na metrorytmické,
tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
- rozpozná hudební formu
jednoduché písně či skladby

školní výstupy
Poslechové činnosti
- dokáže rozpoznat varhanní hudbu
- pozná vánoční hudbu a vánoční
koledy, trampské písně
- nabývá povědomí a skladatelském
významu českých a světových
hudebních skladatelů

učivo

a hudební prvky
- hudba vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
- hudební styly a žánry (hudba
pochodová, taneční,
ukolébavka, …..)
- hudební formy (malá a velká
písňová, rondo, variace)
- interpretace hudby (slovní
vyjádření)
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Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Vyučovací předmět Hudební výchova je samostatným předmětem v 6. – 9. ročníku.
Vyučuje se 1 hodinu týdně v odborné učebně hudební výchovy.
Výuka se uskutečňuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových
a poslechových činností. V těchto činnostech se žák učí pracovat se svým hlasem, hrát na
snadno ovladatelné hudební nástroje, reagovat na hudbu pohybem, poznávat hudební díla
různých stylů a žánrů a porozumět jim. Tyto hudební činnosti se navzájem propojují, směřují ke
zvýšení úrovně individuálních hudebních dovedností, k vlastním hudebním aktivitám. Obohacují
tak žákův citový život.
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k (ke):
 chápání hudby jako způsobu poznávání světa
 osvojení základních hudebních pojmů
 vyhledávání, třídění informací
 rozvoji tvořivosti, k individuálním hudebním aktivitám a jejich prezentacím před žáky
Kompetence k řešení problému
 hledání souvislostí s jinými žánry umění, chápání úlohy hudby v širším historickém i
společenském kontextu
 sledování užití hudebních vyjadřovacích prostředků, posuzování jejich vhodnosti,
předkládání vlastních hudebních návrhů
 samostatnému přemýšlení, vynášení hodnotících soudů o hudbě
Kompetence komunikativní
 chápání hudby jako způsobu komunikace
 schopnosti souvisle a kultivovaně prezentovat své názory o uměleckých dílech,
zapojovat se do diskusí, věcně argumentovat
 hodnocení svých vlastních hudebních aktivit
Kompetence sociální a personální
 aktivní práci v třídním kolektivu (pěveckým činnostem, hudebně pohybovým hrám,
skupinové práci), respektování pravidel práce ve skupině
 ohleduplnosti k ostatním spolužákům při hudebních aktivitách, respektování jejich
rozdílné hudební vyspělosti
 toleranci názorů druhých
 realizaci svých hudebních nápadů, rozvoji sebedůvěry
 dodržování zásad slušného chování nejen při hodině, ve škole, ale i při návštěvě
kulturních akcí
Kompetence občanské
 seznamování se s kulturními díly s cílem získat k nim pozitivní vztah, přesvědčení vážit
si kulturních hodnot
 aktivnímu zapojení do kulturního dění školy (prezentace žáků navštěvujících hudební
kroužky na škole)
 podnícení zájmu o kulturní dění ve městě
Kompetence pracovní
 dodržování vymezených pravidel práce v odborné učebně
 seznámení s hudebními nástroji a způsobem hry na ně, s hudebními přístroji a jejich
obsluhou
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očekávané výstupy RVP
- využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá
dle svých dispozic intonačně čistě
a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní
vokální projev druhého
- reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností
a dovedností různé motivy, témata
i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché
hudební improvizace
- realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů
- rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
- orientuje se v proudu znějící hudby,

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Hudební výchova

Oblast :
Umění a kultura
školní výstupy
- rozšiřování hlasového rozsahu
- jednohlasý a vícehlasý zpěv
- dbá rytmických a melodických
zákonitostí při vokálním projevu
- zvládá jednoduché vokální
improvizace (intonační hry)
- interpretuje dle svých možností
písně různých stylů a žánrů

- hraje a tvoří doprovody
s využitím Orffova instrumentáře,
dle individuálních možností
využívá keyboardů a dalších
hudebních nástrojů, vyjadřuje
jimi své hudební představy
- pohybový doprovod znějící
hudby (taktování, taneční kroky)
- aktivní účast při pohybových
hrách
- vyjádření emocionálního
zážitku z hudby pohybem

učivo

ročník

Vokální činnosti
- písně lidové (druhy), písně umělé
- jednohlas, vícehlas (lidový dvojhlas, dvojhlas, kánon)
- píseň a její forma
- proměny písní ve staletích (zpěv
písní z různých období)
- písně z muzikálů
- orientace v jednoduchém
notovém zápisu
Instrumentální činnosti
- jednoduché doprovody na Orffovy
hudební nástroje, improvizace
- reprodukce jednoduchých písní
- rytmické hry, hádanky

Hudebně pohybové činnosti
- taneční kroky (polka, valčík,
mazurka, kankán, karička)
- taktování
- hudebně pohybové hry
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako
k logicky utvářenému celku
- zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období
a porovnává ji z hlediska její slohové
a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami
- vyhledává souvislosti mezi hudbou
a jinými druhy umění
- využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá
dle svých dispozic intonačně čistě
a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní
vokální projev druhého
- reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností

školní výstupy

učivo

- umí rozlišit píseň lidovou
a umělou
- orientuje se v poslouchané
hudbě, rozlišuje hudebně
výrazové prostředky
- pozná a pojmenuje lidové
hudební nástroje
- rozliší jevištní žánry

Poslechové činnosti
- lidové i umělé písně
- hudebně výrazové prostředky při
poslechu skladeb (melodie, barva,
rytmus, harmonie, dynamika)
- hudební uskupení
- variace v hudbě
- hudba na jevišti - opera, opereta,
muzikál, hudební revue
- balet, melodram

- zdokonaluje se v hlasovém
projevu, respektuje intonační
a rytmické zákonitosti
zpívaných písní
- seznámí se se zásadami
hlasové hygieny, s mutací,
s problémy s ní spojenými,
s některými způsoby nápravy
hlasové nedostatečnosti
- orientuje se v notovém zápisu

Vokální činnosti
- folklor, lidové písně, jejich druhy
- písně umělé
- jednohlasý - vícehlasý zpěv
(lidový dvojhlas, dvojhlas, kánon,
jednoduchá vokální polyfonie)
- hlasová hygiena
- zpěv písní z různých styl. období
(renesance, baroko, klasicismus,
romantismus)
- písně různých žánrů
- intonační hry
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6.
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očekávané výstupy RVP
a dovedností různé motivy, témata
i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace
- realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů
- rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností
a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
- orientuje se v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako
k logicky utvářenému celku
- zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti
s dalšími skladbami

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Hudební výchova

Oblast :
Umění a kultura
školní výstupy
- vytváří a hraje jednoduché
instrumentální doprovody dle
svých individuálních
schopností, improvizuje

- pohybový doprovod znějící
hudby (taktování, taneční kroky)
- vlastní pohybové ztvárnění,
moderní tanec
- pohybové reakce na změny
ve znějící hudbě

- seznámení s hudebními slohy
- dle individuálních schopností
přiřadí poslouchanou skladbu
do hudebního období
- získá přehled o hudebních
skladatelích, jejich tvorbě
a chápe souvislosti s jinými
druhy umění

učivo

ročník

Instrumentální činnosti
- hra na hud. nástroje - hra a tvorba
dopr. na nástroje Orffova instrum.
+ další nástroje dle individuálních
schopností žáků v dané třídě
- tvorba doprovodů k hudebně
pohybovým hrám, k dramatickým
projevům
Hudebně pohybové činnosti
- pohybové ztvárnění vybraných
lidových tanců (polka, čardáš...)
- pohybový doprovod písní,
taktování
- výrazový tanec,společenský tanec
- rytmické pohybové hry,
improvizace
Poslechové činnosti
- hudební slohy - původ h. (pravěk,
starověk), h. románská, gotická,
barokní (polyfonie, vznik koncertu)
hud. klasicismus (symfonie,
homofonie), romantismus
(programní hudba)
- o tvorbě skladatele (nadání,
genialita), interpret a jeho místo
v hudebním umění
- muzikál

7.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- vyhledává souvislosti mezi hudbou
a jinými druhy umění
- využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá
dle svých dispozic intonačně čistě
a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní
vokální projev druhého
- reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy,
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace
- realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů
- rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schop-

školní výstupy

- upevňuje si pěvecké návyky,
rozšiřuje si hlasový rozsah
- reprodukuje písně intonačně
čistě a rytmicky přesně dle
svých možností s ohledem na
hudební styl a žánr

- hraje a vytváří jednoduché
doprovody s využitím Orffova
instrumentáře a dalších hudebních
nástrojů
- nástrojově improvizuje

- pohybem doprovodí znějící
hudbu
- pohybem vyjádří různé taneční

učivo
Poslechové činnosti
- hudební přehrávače a nosiče
Vokální činnosti
- hlasová, dechová, intonační
cvičení
- hlasová hygiena v období mutace
- reprodukce tónů, převádění z nezpěvné do zpěvné polohy
- techniky vokálního projevu (scat,
falzet)
- písně lidové, umělé, jednohlasé vícehlasé, p. různých stylů a žánrů
(spirituály, swing, country and
western, rock´n´roll, folk)
Instrumentální činnosti
- hra a improvizování melodií,
doprovody k písním dle
individuálních schopností žáků
- kytarové značky - možnost využítí
pro vlastní instrum. činnosti žáků
- moderní hud. nástroje
- rytmické hry
Hudebně pohybové činnosti
- pohybový doprovod znějící hudby
(taktování, taneční kroky,
improvizace - moderní tance)
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
ností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
- orientuje se v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako
k logicky utvářenému celku
- zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti
s dalšími skladbami
- vyhledává souvislosti mezi hudbou
a jinými druhy umění
- využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá
dle svých dispozic intonačně čistě
a rytmicky přesně v jednohlase
i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní

školní výstupy
rytmy
- chápe dělení hudby
- orientuje se v poslouchaných
skladbách různých stylů a žánrů,
porovnává je a postihuje
charakteristické rozdíly
- rozpozná některé z tanců
typických pro dané období

- dodržuje získané hlasové,
rytmické a intonační návyky
- reprodukuje intonačně a
rytmicky přesně písně lidové i
umělé (české i jiných národů)
z oblasti vážné i populární
hudby, různých stylových
období

učivo
- rytmicko pohybové hry
Poslechové činnosti
- dělení hudby
- hudební slohy - opakování, ukázky romantismus (nár.školy, opera),
pozdní romantismus, impresionismus, dodekafonie, nové směry
hudby 20. stol.
- moderní populární hudba
(přípravné období, jazz, country
and western, vývoj rockové hudby,
folk, česká scéna) - vývoj do
počátku 70. let 20. století

Vokální činnosti
- hlasová, rytmická a intonační cvič.
- hlasová hygiena v období mutace
- transpozice melodie
- jednohlasý i vícehlasý zpěv písní
českých i jiných národů, různých
hudebních slohů a žánrů (jazz,
rock, country, folk, muzikály,...)
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očekávané výstupy RVP
vokální projev druhého
- reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy,
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí
jednoduché hudební improvizace
- realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností písně
a skladby různých stylů a žánrů
- rozpozná některé z tanců různých
stylových období, zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností
a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
- orientuje se v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě toho
přistupuje k hudebnímu dílu jako
k logicky utvářenému celku
- zařadí na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Hudební výchova

Oblast :
Umění a kultura
školní výstupy
- je tolerantní k pěveckým
výkonům svých spolužáků
- realizuje jednoduché rytmické
doprovody k písním, hudební
nástroje volí dle hudebního
stylu, žánru
- snaží se o jednoduché hudební
improvizace

- je schopen pohybem vyjádřit
hudební vyjadřovací prostředky
a hudební kontrast (tempo,
dynamiku, rytmus, harmonii)
- na základě individuálních
pohybových schopností
realizuje jednoduchý pohybový
doprovod
- chápe rozdíly mezi hudbou
vážnou a populární
- získá povědomí o skladatelském
významu českých hudebních
skladatelů klasické hudby

učivo

ročník

Vokální činnosti
- melodizace a rytmizace krátkých
textů
Instrumentální činnosti
- hra a tvorba doprovodů na
jednotlivé nástroje z Odffova
instrumentáře, dle schopností
žáků i na další hudební nástroje
(keyboard, klavír, kytara, zobcové
flétny)
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ pomocí hudebních
nástrojů
Hudebně pohybové činnosti
- hudba a technika (nástroje, elektronika, zvukový záznam hudby)
- pohybové vyjádření (vlastní
pohybové ztvárnění, improvizace)
- taneční projev na současnou
hudbu
- hudebně pohybové hry
Poslechové činnosti
- hudební slohy - vývoj české hudby
(počátky hudby v Čechách,
baroko, klasicismus, romantismus,
20. století)
- moderní populární hudba - vývoj

9.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Hudební výchova

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti
s dalšími skladbami
- vyhledává souvislosti mezi hudbou
a jinými druhy umění

školní výstupy

učivo

ročník

Poslechové činnosti
v kontextu hudby světové
- získá přehled o vývoji populární
i vážné hudby, orientuje se
v poslouchaných skladbách
různých stylů a žánrů
- je schopen formulovat své
hodnotící soudy o hudbě, učí
se tolerantnímu přístupu ke
všem hudebním žánrům

od 70. let 20. století až po
současnost (art rock, pop rock,
Reggae, disco, punk, rap, hip hop,
house, techno - osobnosti,
skupiny)
+ česká scéna (OD, divadla
malých forem...současnost)
- muzikály - historie, současnost
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5.7.2 V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci
s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální
zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná
výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě vnímání a interpretaci. Tyto činnosti
umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii,
intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen
tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích.
Obsahem rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet
schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této
zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků na její vyjádření.
Obsahem uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a
uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných
vyjádření.
Obsahem ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi
utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i
neobvyklých možností pro uplatnění výsledků tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších
obrazových médií.
Časová dotace:
 1. – 3. ročník … 1 vyučovací hodina týdně
 4. – 5. ročník … 2 vyučovací hodiny týdně
Obsahové vymezení předmětu
Výuka na naší škole je postavena především na tvůrčích činnostech, tj. vlastní tvorbě. Ta
nejlépe umožňuje rozvíjet představivost, fantazii, intuici atd. Obsah výuky prvního stupně je pro
přehlednost rozdělen do následujících tematických okruhů :
 rozvíjení smyslové citlivosti (pomocí obrazového vyjádření, vyjádření vztahů mezi
objekty, uplatnění mimovizuálních podnětů, využití vizuálně obrazových vyjádření)
 uplatňování subjektivity (pomocí emocí, pocitů, fantazie)
 ověřování komunikačních účinků (zdůvodňování osobního postoje, respektování
záměrů autora, veřejné prezentace)
Organizační vymezení předmětu
Při výuce Vv má učitel jedinečnou možnost pracovat s žáky prostřednictvím různých
forem. Záleží samozřejmě na tématu, na kterém žáci pracují, na prostředí, ve kterém se
pohybují s ohledem na žákovu bezpečnost. Je možné vyučovat klasickým frontálním
přístupem, naši učitelé však přistupují k hodinám tak, aby se žáci mohli volně projevit a uplatnit
tak svou individualitu. Proto žáky libovolně rozdělujeme do tvůrčích skupin (skupinová práce)
nebo je spojujeme např. dle výtvarných schopností a zkušeností. Součástí výuky jsou návštěvy
výstavních síní, výstav apod., vždy však bereme v potaz věk dětí, aby je výtvarné umění
opravdu zajímalo a aby byly zralé na porozumění vystavovaným dílům.
Výuka probíhá :
 v kmenových třídách
 při návštěvách kulturních zařízení
 propojená do bloků (např., spojení s Pč)
 v rámci projektů
 v rámci soutěží
 v učebně PC
 netradičně v přírodě
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Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
 k užívání správné terminologie a symboliky
 aby zaujímali a vyjadřovali svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření
Učitel motivuje žáky:
 zájmu o předmět a jeho významu pro další život žáků
 k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření
 k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů; žáci
využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech i v jiných oborech
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáky k:
 vzájemnému naslouchání
 tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
Učitel:
 sleduje pokrok všech žáků
 motivuje žáky samostatně kombinovat vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných
vyjádření; žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a
zaujímají k nim svůj postoj
 směřuje žáky k využívání získaných poznání při vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní
Učitel:
 se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
 vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky
 směřuje žáky k zapojení do diskuse; žáci respektují názory jiných, pojmenovávají
vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření
 vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky k (ke):
 vzájemnému naslouchání, porozumění individuálním pocitům a myšlenkám, žáci umí
tvořivě pracovat ve skupině a respektují různorodost téhož vizuálně obrazného
vyjádření, možnost alternativního přístupu
 kolegiálnímu přístupu, pomoci
Kompetence občanská
Učitel:
 vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy děl
 umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich
výsledků, žáci chápou a respektují požadavky na životní prostředí
 pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům
Kompetence pracovní
Učitel:
 učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků, vede žáky k správnému užívání nástrojů a
vybavení; žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky, dodržují hygienická a
bezpečnostní pravidla
 učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP
- 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
- v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném
i prostorovém uspořádání
linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich
kombinace

- vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly
a pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné
prostředky
- interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně

školní výstupy

učivo

- zvládne techniku malby vodovými
barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami; zvládne kresbu
dřívkem (špejlí), měkkou tužkou

- malba - rozvíjení smyslové
citlivosti
- teorie barvy - barvy základní a
doplňkové, teplé a studené barvy
a jejich výrazové vlastnosti,
kombinace barev

- dovede používat různé druhy štětců
dle potřeby
- rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (barvy,
objekty, tvary, linie, ...)
- zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev, koláž a frotáž;
tvaruje papír
- umí míchat barvy; rozliší teplé a studené barvy a barevné odstíny
- modeluje z plastelíny, různých
dalších materiálů vhodných
k modeláži

- kresba - rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie,
tvaru, jejich kombinace v ploše,
uspořádání objektu do celků,
vnímání velikosti

- uvědoměle zachází s prostředky
a materiály

- další výtvarné techniky, motivace
založené na fantazii a smyslovém

- techniky plastického vyjádření reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly
- hmatové, pohybové podněty
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očekávané výstupy RVP

školní výstupy

obrazná vyjádření, odlišné
interpretace porovnává se
svou dosavadní zkušeností
- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace
zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral
či upravil

- dokáže organizovat vlastní výtvarné
práce

- v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném
i prostorovém uspořádání

- umí výtvarně zpracovat přírodní
materiál - nalepování, dotváření,
tisk, otisk apod.
- pozná známé ilustrace např.
J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové
apod.
- děti zvládnou použití výtvarných
technik na základě vlastní životní
zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního světa pomocí sluchových vjemů, hmatových, zrakových
vjemů, které jsou prvotním krokem
k vyjádření a realizaci jejich výtvarných představ, komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil
- zvládne techniku malby vodovými
barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami; zvládne kresbu
dřívkem (špejlí), měkkou tužkou

Období :
1. období

Předmět :
Výtvarná výchova

Oblast :
Umění a kultura

učivo

ročník

vnímání

- ilustrátoři dětské knihy

- utvářet osobní postoj v komunikaci
v rámci skupin spolužáků, rodinných příslušníků apod., vysvětlování výsledků tvorby, záměr tvorby

- malba - rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy - barvy základní
a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti,
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očekávané výstupy RVP
linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich
kombinace
- 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

- vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly
a pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné
prostředky
- interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně
obrazná vyjádření, odlišné
interpretace porovnává se
svou dosavadní zkušeností
- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace

Období :
1. období

Předmět :
Výtvarná výchova

Oblast :
Umění a kultura
školní výstupy

učivo

ročník

kombinace barev

- dovede používat různé druhy štětců
dle potřeby
- rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (barvy,
objekty, tvary, linie,...)
- zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev, koláž a frotáž;
tvaruje papír
- umí míchat barvy; rozliší teplé
a studené barvy a barevné odstíny
- modeluje z plastelíny a dalších
materiálů vhodných
k modelování

- kresba - rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie,
tvaru, jejich kombinace v ploše,
uspořádání objektu do celků,
vnímání velikosti

- uvědoměle zachází s prostředky
a materiály, dokáže organizovat
vlastní výtvarné práce

- utvářet osobní postoj v komunikaci
v rámci skupin spolužáků, rodinných příslušníků apod., vysvětlování výsledků tvorby, záměr tvorby

- umí výtvarně zpracovat přírodní
materiál - nalepování, dotváření,

- další výtvarné techniky, motivace
založené na fantazii a smyslovém

- techniky plastického vyjádření reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly hmatové, pohybové podněty
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP
zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral
či upravil

- 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
- rozpoznává a pojmenovává
prvky vizuálně obrazného

školní výstupy

učivo

tisk, otisk apod.
- pozná známé ilustrace například:
J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové
apod.
- děti zvládnou použití výtvarných
technik na základě vlastní životní
zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního světa pomocí sluchových vjemů, hmatových, zrakových
vjemů, které jsou prvotním krokem
k vyjádření a realizaci jejich výtvarných představ, komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil
- zvládne techniku malby vodovými
barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami; zvládne kresbu
dřívkem (špejlí), měkkou tužkou,
perem a uhlem

vnímání
- ilustrátoři dětské knihy

- dovede používat různé druhy štětců
dle potřeby,rozpoznává a pojmeno-

- kresba - rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie,

ročník

2.

- malba - rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy - barvy základní
a doplňkové, teplé a studené barvy
a jejich výrazové vlastnosti,
kombinace barev
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očekávané výstupy RVP

školní výstupy

vyjádření (linie, tvary, objemy
barvy, objekty), porovnává je
a třídí na základě odlišností
vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků
a představ

vává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (barvy, objekty, tvary,
linie, ...)
- zvládne prostorovou techniku
a rozfoukávání barev, koláž a frotáž;
tvaruje papír
- umí míchat barvy; rozliší teplé
a studené barvy a barevné odstíny
- modeluje z plastelíny, moduritu,
a dalších materiálů k modelování

- vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly
a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky
- interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně
obrazná vyjádření, odlišné
interpretace porovnává se
svou dosavadní zkušeností
- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace
zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral
či upravil

učivo

ročník

průřezová témata

tvaru, jejich kombinace v ploše,
uspořádání objektu do celků,
vnímání velikosti

- techniky plastického vyjádření reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly hmatové, pohybové podněty

- uvědoměle zachází s prostředky
a materiály, dokáže organizovat
vlastní výtvarné práce

- další výtvarné techniky, motivace
založené na fantazii a smyslovém
vnímání

- umí výtvarně zpracovat přírodní
materiál - nalepování, dotváření,
tisk, otisk apod.

- utvářet osobní postoj v komunikaci v rámci skupin spolužáků,
rodinných příslušníků apod.,
vysvětlování výsledků tvorby,
záměr tvorby
- ilustrátoři dětské knihy

- pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové apod.

Období :
1. období

Předmět :
Výtvarná výchova

Oblast :
Umění a kultura
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1 + 2. období

očekávané výstupy RVP

- při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření,
porovnává je na základě
vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční
vztahy a jiné)
- užívá a kombinuje prvky
vizuálně obrazného vyjádření
ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření
modelování a skulpturální

školní výstupy
- žáci zvládnou použití výtvarných
technik na základě vlastní životní
zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního světa pomocí sluchových vjemů, hmatových, zrakových
vjemů, které jsou prvotním krokem
k vyjádření a realizaci jejich výtvarných představ, komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil
- realizuje námět výtvarnými prostředky, umí najít obsah v námětu k
k postupnému chápání světa,
zohledňuje vlastní i obecné vnímání,
dosahuje vzájemného porozumění

- chápe vlastní tělo jako zdroj prožitku, inspirace i prostředek k výtvarnému vyjádření umění, objevuje a utváří vlastní názor a postoj na svět
kolem sebe

učivo

ročník

průřezová témata
OSV
- hodnoty, postoje, praktická etika

3.

- svět přírody a člověka, rozvoj
smyslové citlivosti, změny v přírodě
- roční období, ekologie, využití
přírodních materiálů

- vlastní řešení při výtvarném projevu, vyjadřování prožitků - seberealizace, poznávání vlastního těla jeho výtvarné ztvárnění, proporce
lidské postavy, rozvíjení objektivního pohledu na člověka a přírodu,
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Výtvarná výchova

2. období

očekávané výstupy RVP
postup, v prostorovém
vyjádření uspořádání prvků
ve vztahu k vlastnímu tělu
i jako nezávislý model
- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě
zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností
i na tvorbu vyjádření, která
mají komunikační účinky
pro jeho nejbližší sociální
vztahy

- nalézá vhodné prostředky
pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu
zrakového vnímání k vnímání
dalšími smysly, uplatňuje
v plošné, objemové
i prostorové tvorbě
- osobitost svého vnímání
uplatňuje v přístupu k realitě,
k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření, pro

školní výstupy

učivo

ročník

poznávání různých výtvarných
technik a jejich uplatňování

- citlivě vnímá a vyjadřuje barvu, tvar,
linie, používá výtvarné vyjádření věcí
a vztahů v reálném světě, rozvíjí
fantazii, schopnosti vyjádření podle
pocitů a nálad, spoluvytváří koncepci
výtvarného řešení svého okolí,
vnímá estetické kvality prostředí

- chápe spojitost výtvarného umění
s ostatními oblastmi umění, vnímá
kulturní bohatství své země, zařadí
nejvýznamnější památky a nutnost
jejich ochrany, užívá základní znaky
románského, gotického a barokního
slohu
- dokáže využít rozmanitosti kultury
různých sociálních skupin k vlastnímu kulturnímu obohacení

- pozorování skutečností, uplatnění
uměleckého pohledu na svět,
objevování souvislostí, detailů,
vlastností povrchu, výtvarné vyjádření s ohledem na dětské vnímání
světa, uplatňování subjektivity,
originality, kresba, malba,
kombinované techniky, koláž,
kašírování, modelování, grafika,
vánoční a velikonoční výzdoba
- práce s uměleckým dílem, seznámení s románským, gotickým
a barokním slohem, výtvarný přepis reprodukce - ilustrace, rozvíjení subjektivního vyjádření prožitku
z uměleckého díla, divadla, filmu,
koncertu
- výtvarné zachycení zvyků, tradic,
výtvarná díla minulých i současných umělců - ilustrátorů
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Výtvarná výchova

2. období

očekávané výstupy RVP
vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje
prostředky (včetně prostředků
a postupů současného
výtvarného umění)
- porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření
a přistupuje k nim jako ke
zdroji inspirace
- nalézá a do komunikace
v sociálních vztazích zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

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

školní výstupy

- dokáže vytvořit ilustraci k textu,
zná nejznámější ilustrátory
a rozliší jejich díla

učivo

ročník

- knihy, encyklopedie, filmy,
fotografie, tisk, koláž

4.

- chová se kulturně na společenských akcích, seznamuje se s výtvarným
dílem a vnímá je i mimo školu,
návštěvy kulturních akcí
uvědomuje si zvyky a tradice kulturní dědictví národa, chápe jejich
význam, hodnotu a dokáže se v
jejich duchu vyjádřit
- přechází od hraní k uvědomělejší
- svět přírody a člověka, rozvoj
činnosti, snaží se soustředit na
smyslové citlivosti, seberealizace,
vlastní pocity, prožitky a výtvarně je
vyjádření subjektivních pocitů
vyjádřit, vyjádří se výtvarně na dané
a nálad, uplatnění obecného
téma, ovládá dostupné zobrazovací
pohledu na svět a jeho zachycení prostředky, uplatňuje originalitu
Země, vesmír, mapy
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Výtvarná výchova

2. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- 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)
- porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření
a přistupuje k nim jako
ke zdroji inspirace

- vnímá svět lidí, přírody a věcí jako
celek, dokáže spolupracovat,
obhájit svůj názor, prezentovat své
dílo

- přenesení obecných zákonitostí
do výtvarného projevu, kresba,
malba, koláž, kašírování, modelování, příroda a roční období,
fotografie, encyklopedie, atlasy

- výtvarně vyjádří skutečnost linií,
tvarem, barvou, výtvarně zobrazí
předmět na základě pozorování

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

- uvědomuje si okolní prostředí jako
zdroj inspirace, vnímá jeho estetické
kvality, dokáže přeměnit vnímanou
skutečnost na výtvarnou pomocí
výrazových prostředků a výtvarné
formy, volí individuální vyjadřovací
prostředky, používá lineárně, barevně a tvarově řešení zobrazení v ploše i v prostoru, podílí se na výtvarném řešení svého okolí, hraje si

- setkání se skutečností, rozvoj
estetického vnímání předmětů
denního života, rozvoj pozorovacích schopností, smyslu pro detail,
výřez, zvětšeninu
- výtvarné hry s písmeny, číslicemi,
obrazci, linkou, tvarem, barvou,
kresba, malba, koláž, kašírování,
grafika - otisk, využití přírodních
materiálů, odpadového i jiného
materiálu
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očekávané výstupy RVP
- 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
- při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření,
porovnává je na základě
vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční
vztahy a jiné)
- 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

školní výstupy
a experimentuje s písmeny, dokáže
najít námět pro výtvarné zobrazení
- objevuje a vytváří si vlastní názor
na svět kolem sebe přes vlastní
činnost, uvědomuje si originalitu
vlastního návrhu a řešení, vnímá
a chápe význam uměleckého díla,
uvědomuje si význam výtvarného
umění jako kulturního dědictví národa a chápe nutnost jeho ochrany
-pozná příklady užitého umění v okolí,
dokáže se vyjádřit o uměleckém díle,
využívá podnětů z jiných oblastí
umění ve svém výtvarném projevu
- snaží se posoudit vliv médií
na kulturu
- chápe rozmanitost kultury různých
sociálních skupin
- uvědomuje si hodnotu zvyků
a tradic, které ho obohacují
- zná základní znaky vybraných uměleckých stylů, chápe výtvarné dílo
v souvislosti s dobou a místem
vzniku, aplikuje kulturní chování

Období :
2. období

Předmět :
Výtvarná výchova

Oblast :
Umění a kultura

učivo

ročník

- práce s uměleckým dílem pozorování a výtvarné vnímání
předmětů - funkce, tvar, dekor,
sbírání námětů z reprodukcí,
jejich rozbor

- seznámí se s uměleckými styly,
volné výtvarné ztvárnění vlastních
dojmů z různých uměleckých
zážitků, rozvíjení komunikace,
vyjádření prožitků, čerpání
námětů, zkušeností z médií
- besedy o umění, výstavy, divadlo,
výlety
- vánoční a velikonoční výzdoba
- kresba, malba, grafika, kombinované techniky
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Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň:
Výtvarná výchova je v 6. – 9. ročníku samostatným předmětem, vyučuje se v odborné
učebně výtvarné výchovy.
Časová dotace:
 6. a 7. ročník … 2 vyučovací hodiny týdně
 8. a 9. ročník … 1 vyučovací hodina týdně
Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnost, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity.
Využívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků. Rozvíjí schopnosti vnímání uměleckých
děl v historických souvislostech.
Žáci si osvojují pracovní návyky, základní výtvarné techniky, pomocí nichž se dokáží
samostatně vyjádřit. Konkrétní činnosti podporují jejich orientaci na ploše a v prostoru, využívají
mezipředmětové vztahy. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu ke kulturnímu bohatství. Žáci
umí vyjádřit vlastní názor, ohodnotit svou práci. Při práci kolektivní se klade důraz na pozitivní
atmosféru týmu a vzájemné respektování práce ostatních.
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k (ke):
 vyhledávání a třídění informací a k jejich využívání v tvůrčích činnostech
 tomu, aby uváděl věci do souvislostí, propojoval poznatky z jiných sdělovacích oblastí
 samostatnému pozorování
 plánování, organizaci vlastního učení
Kompetence k řešení problémů
 promýšlení a plánování způsobu řešení problémů
 předkládaných námětů k samostatnému zpracování
 správné volbě při samostatném řešení problémů
 volbě uvážlivých rozhodnutí, ke schopnosti obhájit ji
Kompetence komunikativní
 schopnosti výstižně vyjadřovat myšlenky
 naslouchání promluvám ostatních lidí, vhodné reakci
 schopnosti obhájit vlastní názor a vhodné argumentaci
Kompetence sociální a personální
 účinné spolupráci ve skupině, spoluvytváření pravidel práce v týmu
 podílu na tvorbě příjemné atmosféry
 schopnosti poskytnout pomoc nebo o ni požádat
Kompetence občanské
 schopnosti vciťovat se do situací druhých lidí
 odmítání hrubého násilí
 pochopení základních principů, ke znalosti práv a povinností
 zdravému vlastenectví
 respektu, ochraně našich kulturních tradic, pozitivnímu postoji k nim, k aktivnímu
zapojování do kulturního dění
Kompetence pracovní
 bezpečnému používání různých materiálů, nástrojů a vybavení
 samostatnosti při práci
 dodržování hygienických pravidel při práci s výtvarným materiálem
 dodržování dohodnuté kvality, dokončení úkolů.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Výtvarná výchova

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- vybírá, vytváří a pojmenovává
co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků,
variuje různé vlastnosti prvků
a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

- užívá obrazná vyjádření
- jeho prvky ve vztazích a uspořádání

- kresba
- malba
- zobrazování přírodních a
umělých forem
- Goethův barevný kruh
- teplé, studené barvy
- kontrastní barvy
- kresebné etudy

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

- navrhne uspořádání objektů do celků
- rozliší světlostní a barevné vztahy

- prostorové vytváření
- kombinované techniky
- lineární kresba, malba
- práce ve skupinách
- vyjádření slovním komentářem

- užívá prostředky pro zachycení - rozpozná vztahy vnímané zrakem a
jevů a procesů v proměnách
ostatními smysly
a vztazích, k tvorbě užívá
- reflexe ostatních uměleckých druhů
některé metody uplatňované
a podnětů z okolí
v současném výtvarném umění
a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video,
animace

- kombinované a experimentální
techniky
- dekorativní práce
- koláže
- obaly, plakáty
- propagační materiály
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Výtvarná výchova

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření, porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádřeních
- rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně
utvářeného i symbolického
obsahu
- interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti
i minulosti, vychází při tom ze
svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
- ověřuje komunikační účinky
vybraných upravených či
samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření
v sociálních vztazích, nalézá
vhodnou formu pro jejich
prezentaci

školní výstupy

učivo

- znázorní smyslové účinky obrazných
vyjádření
- kombinuje a variuje vlastní tvořivost

- tematické práce
- kresba
- kolorovaná kresba
- malba
- vlastní prožívání

- stanoví prostředky pro vyjádření
emocí, nálad, fantazie, představ i
zkušeností
- manipuluje s objekty, pohyby těl

- barva - funkce barvy, kontrastní
barvy, expresivní působení
barvy
- postava, vyjádření pohybu,
proměn

- užívá typy obrazných vyjádření

- kombinované techniky
- písmo, malba, kresba
- kategorizace představ a
prožitků
- využití různorodých materiálů

- zdůvodní vlastní obrazná vyjádření
- podílí se na způsobu jejich prezentace
- pracuje s uměleckým dílem

- proměny všedních předmětů
- porovnání výtvarného vyjádření
- práce s uměleckým dílem,
možnost manipulovat a
přetvářet umělecké dílo
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Výtvarná výchova

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- vybírá, vytváří a pojmenovává
co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků,
variuje různé vlastnosti prvků
a jejich vztahů pro získání
osobitých výsledků

- užívá obrazná vyjádření
- jeho prvky ve vztazích a uspořádání

- zobrazování přírodních a
umělých forem
- akční tvar malby a kresby
- uspořádání prostoru
- barevný kontrast
- světlostní kontrast
- sytostní kontrast

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

- aplikuje uspořádání objektů do celků,
lineární, světlostní a barevné vztahy,
plastika

- výtvarné práce v materiálu
- prostorové vytváření
- práce ve skupině

- užívá prostředky pro zachyce- rozpozná vztahy vnímané zrakem
ní jevů a procesů v proměnách
a ostatními smysly
a vztazích, k tvorbě užívá
některé metody uplatňované
v současném výtvarném umění
a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video,
animace

- prostorová tvorba
- kombinované a experimentální
techniky
- dekorativní práce
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Oblast :

Předmět :

Období :

Umění a kultura

Výtvarná výchova

6. - 9. ročník

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

školní výstupy

učivo

ročník

průřezová témata

- porovná smyslové účinky obrazných
vyjádření
- užívá kombinace a variace vlastní
tvořivostí

- dekorativní řešení plochy ve
spojení s motivem, písmem
(plakáty, ex-libris,..)

OSV - kreativita

- vyhledá prostředky pro vyjádření
emocí, nálad, fantazie

- expresivní působení barvy
- barevný kontrast
- působení barev
- záznam vlastních prožitků

OSV - sebepoznání a sebepojetí

- využívá typy vizuálně obrazných
vyjádření

- práce s uměleckým dílem
- seznámení s některými
uměleckými směry 20. století

- zdůvodní přístupy k obrazným
vyjádřením

architektura
- prvky architektury zaměřené na
volbu nebo kombinaci
výtvarných technik
- makety, kresební studie

323

8. - 9.

EgeS - jsme Evropané

EgeS - objevujeme Evropu a svět

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

5.8 Č L O V Ě K A Z D R A V Í
5.8.1 V Ý C H O V A

KE

ZDRAVÍ

2 vyučovací hodiny


7. ročník – součástí předmětu Výchova k občanství



8. ročník – součástí předmětu Přírodopis

5.8.2 T Ě L E S N Á V Ý C H O V A
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň:
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zaměřena na ovlivňování životního stylu člověka.
Směřuje k tomu, aby žáci pochopili a respektovali hodnotu zdraví a smysl zdravotní prevence
pro předcházení nemocem a jiným poškozením zdraví. Vzdělávání v této oblasti směřuje
především k osvojení si dovedností a takových způsobů chování, aby si žáci zachovali a posílili
zdraví a uvědomili si odpovědnost za zdraví vlastní i ostatních.
Tělesná výchova je součástí komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví.
Směřuje k poznání vlastních pohybových možností a také k poznávání účinků konkrétních
pohybových činností na tělesnou zdatnost a duševní a sociální pohodu.
U tohoto druhu vzdělávání hraje velkou roli rozpoznání a rozvíjení pohybového nadání
žáka. Stejně důležité je také včasné odhalení zdravotních oslabení a potíží žáků a jejich
korekce buď v běžných nebo specifických formách učení. Je důležité pravidelně do hodiny
tělesné výchovy zařazovat korektivní a speciální vyrovnávací cvičení.
Časová dotace:
 1. – 5. ročník … 2 vyučovací hodiny týdně
Obsahové vymezení předmětu
Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova má komplexní charakter, ale pro přehlednost
je rozdělen do několika tematických okruhů :
 činnosti ovlivňující zdraví
 činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
 činnosti podporující pohybové učení
Ve výuce se obsah jednotlivých témat prolíná.
Činnosti ovlivňující zdraví:
 význam pohybu pro zdraví
 zdravotně orientovaná zdatnost
 prevence a korekce jednostranného zatížení a korekce svalových dysbalancí
 hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
 aktivní podpora zdraví
 samostatné využití osvojených kompenzačních a relaxačních technik k regeneraci
organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím, odpovědným chováním
v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí a při mimořádných událostech – v případě
potřeby poskytnutí adekvátní 1. pomoci
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Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností:
 pohybové hry
 gymnastika
 kondiční formy cvičení s hudbou
 úpoly
 atletika
 sportovní hry – vyučující si vybere dvě hry podle svého uvážení a složení třídy
 turistika a pobyt v přírodě
 další pohybové činnosti
Činnosti podporující pohybové učení:
 organizace pohybových činností
 historie a současnost sportu
 pravidla her, soutěží a závodů
 zásady jednání a chování při sportu
 měření výkonů a posuzování pohybových dovedností
Podle počtu dětí zařazených do III. nebo II. zdravotní skupiny rozhodneme o samostatné
vyučovací jednotce zdravotní tělesné výchovy.
Pro obsahovou blízkost a návaznost jsme do tohoto předmětu zařadili i vybrané povinné
výstupy z vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví (viz osnovy). Další výstupy ze zmíněné
oblasti byly zařazeny do vyučovacích předmětů Přírodopis a Výchova k občanství.
Organizační vymezení předmětu :
Naše škola se snaží vytvářet podmínky pro co největší podíl pohybových aktivit v režimu
školy a ve spolupráci s rodiči a jinými partnery mimo školu. Vedle klasické výuky zařazujeme i
cvičení v hodinách, pohybově relaxační přestávky, školní sportovní klub, zájmové sportovní
kroužky aj. Mimo hodin Tv dále zařazujeme:
 školní i mimoškolní soutěže v jednotlivých odvětvích sportu
 turnaje v kolektivních hrách
 turistiku a orientaci v přírodě
Výuka probíhá v tělocvičně, na školním hřišti, v posilovně a v terénu. Tato vzdělávací oblast je
vyučována v předmětu Tělesná výchova.
Kompetence k učení
Učitel:
 vede žáky k osvojení základního tělocvičného názvosloví; žáci se učí cvičit podle
jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení, změří základní pohybové výkony a
porovnávají je s předchozími, orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a
sportovních zajímavostech a akcích
 umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo
výsledky
Kompetence k řešení problému
 vede žáky k uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí a
adekvátní reakci v situaci úrazu spolužáka; žáci řeší problémy v souvislosti
s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím, nevhodným sportovním
nářadím a náčiním
 dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

325

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Kompetence komunikativní
Učitel:
 vytváří vhodné podmínky ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích, žáci se učí reagovat na základní povely a pokyny a sami je i
vydávají, zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty
 učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří
příležitosti pro komunikaci
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 vede žáky k jednání v duchu fair play; žáci dodržují pravidla, označí přestupky,
respektují fyzickou zdatnost jedince, zvládají pohybové činnosti ve skupině
 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňuje každému žákovi zažít
úspěch
Kompetence občanská
Učitel:
 motivuje žáky k podílu na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevu
přiměřené samostatnosti a vůli po zlepšení své zdatnosti; žáci spojují svou pohybovou
činnost se zdravím, zařazují si do svého pohybového režimu vhodná cvičení, jsou
vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, učí se být ohleduplní a taktní
 žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich
výsledků
Kompetence pracovní
Učitel:
 vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech v hodinách i v běžném životě, učí je užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a
náčiní
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve
skupině, usiluje o jejich
zlepšení
- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené
příležitosti

školní výstupy
Činnosti ovlivňující zdraví
- zvládá přípravu organismu před
pohybovou aktivitou
- zná protahovací a napínací cviky
- zná cviky pro zahřátí a uvolnění

- zná kompenzační a relaxační
cvičení
- ví, že pohyb je vhodný ke zdraví
- zná zásady správného sezení,
držení těla ve stoji, dýchání
- umí cvičením odstranit únavu při
výuce
- ví, že při zpevnění těla se provádí
gymnastická cvičení snáze

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
- zvládá techniku běhu a hodu
míčkem
- uvědomuje si různá nebezpečí při
hrách a snaží se jim vyhnout

učivo

ročník

- příprava ke sportovnímu výkonu
- příprava před pohybovou činností
- zdravotně zaměřené cvičení

- rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu

1.
- hygiena při TV
- vhodné oblečení a obutí
- bezpečnost v šatnách
a umývárnách
- příprava a úklid nářadí, pomůcek
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očekávané výstupy RVP

Období :
1. období

Předmět :
Tělesná výchova

Oblast :
Člověk a zdraví
školní výstupy

učivo

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- zvládá vyjádření melodií rytmem
pohybu
- spolupracuje při jednodu- využívá k pohybu sportovních her
- pohybové hry s různým
chých týmových a pohybo- uplatňuje základní pravidla chování
zaměřením
vých činnostech a soutěžích
při TV a sportu
- využití hraček při cvičení
- zvládne kotoul vpřed, stoj na
- základy gymnastiky: průpravná
lopatkách apod.
cvičení, akrobacie, cvičení
- jednoduchá cvičení na žebřinách
s náčiním, správný nácvik šplhu
- umí skákat přes švihadlo
s přírazem
- provádí cvičení na lavičkách
- rytmické, kondiční formy cvičení
(kondiční cvičení s hudbou,
rytmickým doprovodem)
- základy estetického pohybu
- uplatňuje správné způsoby
- zvládne přihrávku jednoruč,
- základy atletiky: hod míčkem,
držení těla v různých polohách
obouruč
rychlý běh
a pracovních činnostech,
- je schopen soutěžit v družstvu
- základy sportovních her: spoluzaujímá správné základní
- zná princip štafetového běhu
práce ve hře, průpravné hry
cvičební polohy
- turistika, pobyt v přírodě: chůze
v terénu, chování v dopravních
prostředcích
Činnosti podporující pohybové učení
- komunikace v TV
- reaguje na základní pokyny
- reaguje na základní tělocvičné
a povely k osvojované
pojmy - názvy pohybových činností,
(tělocvičné pojmy)
činnosti a její organizaci
tělocvičného nářadí, náčiní
- zná pojmy z pravidel a soutěží
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Školní vzdělávací program

očekávané výstupy RVP

Období :
1. období

Předmět :
Tělesná výchova

Oblast :
Člověk a zdraví
školní výstupy

učivo

Činnosti podporující pohybové učení
- organizace TV - základní
- žák se samostatně převléká do
cvičebního úboru a umývá se
organizace prostoru
- zásady jednání a chování - dovede pojmenovat základní
gymnastické nářadí a náčiní
fair play
- zná pravidla bezpečnosti při atlet.
činnostech, snaží se je dodržovat
- zná názvy používaného náčiní,
části hřiště a nejznámější sportovní hry
- projevuje vůli pro zlepšení
Činnosti ovlivňující zdraví
- pohybový režim žáků
- uplatňuje hlavní zásady
- ví, že plavání je zdravá pohybová
- příprava organismu
hygieny a bezpečnosti při
činnost
- zdravotně zaměřené činnosti
pohybových činnostech ve
- umí ošetřit drobná poranění
- rozvoj různých forem rychlosti,
známých prostorech školy
- používá zásady bezpečnosti
vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
a hygieny při plavání
koordinace pohybu
- hygiena při TV
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- zvládá v souladu s individuál- - ví, že by měl aktivně cvičit aspoň
- náčiní při cvičení, pohybová
ními předpoklady jednoduché
1h denně a snaží se o to
dovednost
pohybové činnosti jednotlivce
- pravidla zjednodušených osvojovanebo činnosti prováděné ve
- chápe, že různá cvičení mají různé
ných pohybových činností
skupině; usiluje o jejich
účinky
(hry, závody, soutěže)
zlepšení
- zná své pohybové možnosti
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- zařazuje pravidelně do svého
- cvičení pro děti - vyjádření rytmu
režimu cvičení a vhodné pohybové
a melodie pohybem
činnosti
- spojuje pravidelnou každo- zvládá kotoul, prosté skoky snož- základy gymnastiky - cvičení na
denní pohybovou činnost se
mo, základy gymnastického odrazu
nářadí odpovídající velikosti, šplh
zdravím a využívá nabízené
- vyjadřuje jednoduchou melodii, ryts přírazem
příležitosti
mus, hlasitost doprovodu pohybem
- uplatňuje hlavní zásady
- tančí 2 tanečky založené na tanečhygieny a bezpečnosti při
ní chůzi a běhu
pohybových činnostech
- zná základní pojmy pro hod, běh,
- základy atletiky: běh dlouhý,
ve známých prostorách školy
skok do dálky
běh krátký
- zvládá v souladu s individuál- - zvládá základní techniku skoku
ními předpoklady jednoduché
do dálky
pohybové činnosti jednotlivce - umí pojmenovat základní činnosti
- plavání - hygiena plavání
nebo činnosti prováděné
ve vodě
- adaptace na vodní prostředí, základve skupině, usiluje o jejich
- zvládá 1 plavecký styl
ní plavecké dovednosti,
- dovede reagovat na překážku
zlepšení
1 plavecký styl
v cestě
- nebojí se vody
- spolupracuje při jednodu- zná pohybové hry a je schopen je
- základy sport. her: manipulace
chých týmových pohybových
hrát se spolužáky i mimo TV
s míčem, herní činnosti jednotlivce,
činnostech a soutěžích
- zná základní způsoby házení
utkání podle zjednodušených
a chytání míče odpovídající
pravidel minisportů
- turistika, pobyt v přírodě: ochrana
velikosti, hmotnosti
přírody
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

- reaguje na základní pokyny
a povely k osvojované
činnosti a její organizaci
- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost
se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
- zvládá jednoduchá speciální
cvičení související s vlastním
oslabením

školní výstupy

učivo

Činnosti podporující pohybové učení
- pojmenovává základní postoje,
KOMUNIKACE PŘI TV
pohyby, kroky
- smluvené povely, signály
Činnosti ovlivňující zdraví
- uvědomuje si různé funkce pohybu,
využívá je v denním režimu
- umí ošetřit drobná poranění,
přivolat lékaře
- zná základní nevhodné činnosti,
které ohrožují jeho zdraví
- zná základní způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů, snaží se zvýšit jejich úroveň
- snaží se samostatně o estetické
držení těla
- chápe, že jsou pohybové hry
s různým zaměřením a účelem
- zvládá elementární herní činnosti
jednotlivce a umí je využít v základních kombinacích, v utkáních podle
zjednodušených pravidel, základní
role a hráčské funkce v družstvu,
dodržuje je v utkáních
- uplatňuje zásady fair play jednání

- pohybový režim žáků
- příprava organismu, protahovací
cvičení
- bezpečnost při pohybových
činnostech
- první pomoc v podmínkách TV
- zdravotně zaměřené činnosti
(průpravná, kompenzační, relaxační
cvičení - praktické využití)
- rozvoj různých forem rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

Činnosti ovlivňující zdraví
- ví, že plavání je jedna z nejzdravějších pohybových činností
- uplatňuje hlavní zásady
- zná zásady hygieny, bezpečnosti
- hygiena při TV - hygiena pohybohygieny a bezpečnosti při
při plavání
vých činností
pohybových činnostech
- uvědomuje si, že plavat v neznámé
ve známých prostorách školy
vodě a přeceňovat své síly je
nebezpečné
- dovede ošetřit jednoduché zranění
- ví, že turistika je vhodná víkendová
a prázdninová činnost
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- zvládá v souladu s individuál- - aktivně se pohybuje min. 2 h
ními předpoklady jednoduché
denně, snaží se o to
pohybové činnosti jednotlivce - zaznamenává základní údaje o ponebo činnosti prováděné
hybových výkonech a rozumí jim
ve skupině, usiluje o jejich
- zná zásady fair play chování, chování v přírodě a snaží se je naplňovat
zlepšení
- zvládá několik základních cviků
z každé osvojované oblasti
- dovede prožívat cvičení a soustředit se na správné a přesné
provedení pohybu
- ví, že gymnastika je založena na
Základy gymnastiky
přesném provádění pohybů
- cvičení na nářadí odpovídající
a snaží se o to
velikosti
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- zvládá v souladu s individuál- - zvládá kotoul vzad
- rytmické, kondiční formy cvičení
ními předpoklady jednoduché - ví, že cvičení s hudbou má své
pro žáky - jednoduché tance
pohybové činnosti jednotlivce
zdravotní a relaxační účinky na
- šplh s přírazem
nebo činnosti prováděné
organismus
- průpravné úpoly - přetlaky
Základy atletiky
ve skupině, usiluje o jejich
- zná názvy některých základních
lidových i umělých tanců
zlepšení
- skok do dálky, motivovaný dálkový
- umí pojmenovat osvojované
běh
Základy sportovních her
činnosti i cvičební náčiní
- rozlišuje hezký a nezvládnutý pohyb - manipulace s míčem, utkání
- zvládá základní techniku skoku
podle zjednodušených pravidel
do dálky
minisportů
Turistika a pohyb v přírodě
- spolupracuje při jednodu- zvládá konkrétní hry se zjednoduchých týmových pohybových
šenými pravidly a dovede je využívat
činnostech a soutěžích
Plavání
- pojmenovává základní činnosti
ve vodě
- hry ve vodě
- uplave 100 m
- seznámí se s plaveckými styly:
- dosáhne břehu z kteréhokoli místa
kraul, prsa, znak, splývání
v bazéně
Činnosti podporující pohybové učení
Turistika a pohyb v přírodě
- uplatňuje hlavní zásady
- umí se připravit na turistickou akci
Komunikace v TV
hygieny a bezpečnosti při
za pomoci dospělých
pohybových činnostech ve
- dovede pomoci při přípravě
- smluvené povely, signály
známých prostorách školy
a likvidaci tábořiště
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očekávané výstupy RVP

Období :
1. období

Předmět :
Tělesná výchova

Oblast :
Člověk a zdraví
školní výstupy

učivo

Činnosti podporující pohybové učení
organizace při TV
- reaguje na základní pokyny
- umí se vhodně chovat
a povely k osvojované
v dopravních prostředcích
- základy jednání a chování,
činnosti a její organizaci
- zvládá základy chování v provozu
pravidla zjednodušených
jako chodec
osvojovaných pohybových
- umí se ohleduplně chovat k přírodě
činností
Činnosti ovlivňující zdraví
- podílí se na realizaci pravidel- - chápe význam pravidelného
- rozcvička
ného pohybového režimu;
pohybu pro zdraví
- význam pohybu pro zdraví
uplatňuje kondičně zaměřené - zapojuje se do pohybových činností
- koordinační cvičení
činnosti; projevuje přiměřenou zvyšujících fyzickou kondici
- cvičení se zátěží
samostatnost a vůli po
- individuálně podle svých možností
- pořadové cviky
zlepšení úrovně své zdatnosti
zvyšuje tělesnou zátěž, která smě- zařazuje do pohybového
řuje ke zlepšení úrovně zdatnosti
režimu korektivní cvičení,
- správně drží tělo
- relaxační cvičení
především v souvislosti
- před zátěží se rozcvičí a protáhne,
- koordinační cvičení
s jednostrannou zátěží nebo
po zátěži se umí zklidnit a vydýchat
- strečink
vlastním svalovým oslabením - ovládá relaxační cvičení a umí je
- ZdrTV – zařazuje pravidelně
použít
do svého pohybového režimu - zná vhodné oblečení a obutí pro TV
- první pomoc
speciální vyrovnávací ….
- zná základní pravidla první pomoci
- základní pravidla chování a jednání
- uplatňuje pravidla hygieny
- cvičební prostor využívá bezpečně
v prostředí sportoviště
a bezpečného chování v bež- - chová se bezpečně v šatnách
ném sportovním prostředí;
a umývárnách
adekvátně reaguje v situaci
- dbá na bezpečnost při přípravě a
úrazu spolužáka
ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
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- kooperace a kompetice
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Gymnastika
- zvládá v souladu s individuál- - zvládá průpravná gymnastická
ními předpoklady osvojované
cvičení
- průpravná cvičení
pohybové dovednosti; vytváří - ovládá přeskoky přes švihadlo
- přeskoky přes švihadlo
varianty osvojených pohybo- ovládá techniku šplhu s přírazem
- šplh s přírazem
vých her
- zvládá průpravné cviky pro přeskok,
- nácvik odrazu na můstku
dostatečně se odrazí na můstku
a trampolíně
a trampolínce
- cvičení s hudbou podle rytmu
- zvládá kondiční cvičení s hudbou
nebo rytmickým doprovodem,
základy estetického pohybu,
jednoduché tance
Atletika
- zvládá rychlý i vytrvalostní běh,
- zvládá základní techniku
skok do dálky, hod míčkem
- běh na krátkou i dlouhou vzdálenost
speciálních cvičení, koriguje
- hází míčem jednoruč i obouruč,
- nízký a vysoký start
techniku cvičení podle obrazu
chytí míč, ovládá různé typy
- skok daleký
v zrcadle, podle pokynů učitele
přihrávek, přihraje spoluhráči
- hod míčkem
Aktivity s míčem
- umí organizovat pohybové hry
s různým zaměřením
- házení a chytání míče
- používá pomůcky a netradiční
- pravidla her
náčiní při cvičení
Chůze v útvaru
- je schopen přesunu do terénu
a chová se slušně v dopravních
- dopravní předpisy
prostředcích
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Jízda na kole
- zvládá dopravní předpisy pro
cyklisty a jízdu na jízdním kole na
dopravním hřišti
Činnosti podporující pohybové učení
- jednoduše zhodnotí kvalitu
- spolupracuje ve skupině (kolektivní,
- kolektivní hry
pohybové činnosti spolužáka
především míčové hry)
a reaguje na pokyny k vlastní- - porovná výkony spolužáků
mu provedení pohybové
činnosti
- jedná v duchu fair play: dodr- - dodržuje základní pravidla bezpeč- pravidla bezpečného chování
žuje pravidla her a soutěží,
ného chování při TV
a pravidla fair play
pozná a označí zjevné pře- uvědomuje si vlastní osobnost,
- pravidla her
stupky proti pravidlům a aderespektuje názory ostatních na své
kvátně na ně reaguje; respekjednání
tuje při pohybových činnos- uvědomuje si důsledky vlastního
tech opačné pohlaví
jednání ve vztahu k druhým
- soutěží v duchu fair play
- užívá při pohybové činnosti
- zná základní názvosloví pro
- základní tělocvičné názvosloví
základní osvojované tělocviččinnosti, které ovládá
osvojovaných činností
né názvosloví; cvičí podle
- podle pokynů nebo předlohy
jednoduchého nákresu,
zaujme cvičební polohy
popisu cvičení
- reaguje na smluvené pokyny
a signály

336

ročník

4.

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
úrovni třídy
- změří základní pohybové
výkony a porovná je s předchozími výsledky
- orientuje se v informačních
zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích
ve škole i v místě bydliště;
samostatně získá potřebné
informace

školní výstupy

učivo

Činnosti podporující pohybové učení
- sám zorganizuje jednoduché hry - soutěže, turnaje
honička, vybíjená, kopaná
- postaví jednoduchou překážkovou
dráhu
- dokáže změřit výkony: běh, skok
- měření výkonů
daleký, hod a výsledky porovná
- má přehled o důležitých sportovních akcích v místě bydliště a okolí
školy
- využívá nabídek sportovních aktivit
školy

Činnosti ovlivňující zdraví
- podílí se na realizaci pravidel- - zapojuje se do pohybových činností
ného pohybového režimu;
- respektuje názory ostatních na své
uplatňuje kondičně zaměřené
jednání
činnosti; projevuje přiměřenou - projevuje přiměřenou samostatnost
samostatnost a vůli po
a vůli po zlepšení úrovně své
zlepšení úrovně své zdatnosti
zdatnosti
- zařazuje do pohybového
- uvědomuje si vlastní jednání a jeho
režimu korektivní cvičení,
důsledky ve vztahu k druhým
především v souvislosti
- je schopen seberegulace
s jednostrannou zátěží nebo
- podílí se na vytváření dobrých
vlastním svalovým oslabením
mezilidských vztahů v kolektivu

ročník

4.

- sportovní akce ve škole
A v místě bydliště

- význam pohybu pro zdraví
- tolerance, samostatnost

5.
- relaxační cvičení
- koordinační cvičení
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

Činnosti ovlivňující zdraví
- uplatňuje pravidla hygieny
- dodržuje základní hygienické návyky - první pomoc
a bezpečného chování v běž- - používá vhodnou obuv a tělocvičný
- základy hygieny
ném sportovním prostředí;
úbor
- bezpečnost a zdraví
adekvátně reaguje v situaci
- chová se bezpečně na jednotlivých
- pravidla chování a jednání
úrazu spolužáka
sportovištích
v prostředí sportoviště
- ZdrTV - upozorní samostatně - zná základní pravidla první pomoci,
na činnosti (prostředí), které
reaguje adekvátně v případě úrazu
jsou v rozporu s jeho oslabením
spolužáka
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- zvládá v souladu s individuál- - ovládá jednotlivé kroky nízkého i
- atletika
ními předpoklady osvojované
vysokého startu, nastaví bloky pro
pohybové dovednosti; vytváří
nízký start
varianty osvojených pohybo- správně technicky zvládá rychlý
vých her
i vytrvalostní běh, hod kriketovým
míčkem, skok do dálky
- zvládá průpravné gymnastické cvi- gymnastika
ky, zvládá průpravné cviky pro
přeskok, ovládá techniku přeskoku
roznožkou přes kozu
- ovládá přeskoky přes švihadlo
- ovládá techniku šplhu s přírazem
- cvičí s hudbou nebo rytmickým
doprovodem
- ovládá základní typy míčových
- míčové hry
přihrávek
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- aktivně se zapojí do míčových her,
spolupracuje se spoluhráči
- zorganizuje pohybové hry s různým
- drobné pohybové hry
zaměřením
- estetika pohybu
- seznámí se s některými netradičními sporty, využívá netradiční náčiní
- ovládá jízdu na kole a dopravní
- dopravní výchova
předpisy pro cyklisty
- je schopen bezpečného přesunu
do terénu
- pořadová cvičení, nástupy
Činnosti podporující pohybové učení
- jednoduše zhodnotí kvalitu
- reaguje na spolužáka při pohybové
- kolektivní hry
pohybové činnosti spolužáka
činnosti ve skupině
a reaguje na pokyny k vlastní- - je schopen zapojit se do kolektivmu provedení pohybové
ních sportů
činnosti
- jedná v duchu fair play: dodr- - zná a uplatňuje pravidla her,
- pravidla her a soutěží
žuje pravidla her a soutěží,
závodů, soutěží
- školní olympiády a turnaje
pozná a označí zjevné přes- jedná v duchu fair play, chápe
tupky proti pravidlům a adeolympijské ideály a symboly
kvátně na ně reaguje; respek- - respektuje opačné pohlaví
tuje při pohybových činnos- dodržuje pravidla her a soutěží,
tech opačné pohlaví
zjevné přestupky proti těmto
pravidlům označí
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

1. období

očekávané výstupy RVP

- užívá při pohybové činnosti
základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu,
popisu cvičení
- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
úrovni třídy
- změří základní pohybové
výkony a porovná je s předchozími výsledky
- orientuje se v informačních
zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích
ve škole i v místě bydliště;
samostatně získá potřebné
informace

školní výstupy

učivo

Činnosti podporující pohybové učení
- zná a užívá základní tělocvičné
- základní tělocvičné názvosloví
názvosloví pro pohybové činnosti
- cvičí podle pokynů nebo předlohy
- reaguje na smluvené pokyny
a signály
- naplánuje a zrealizuje rozcvičku
- rozcvička, strečink, uvolňovací
pro celou skupinu s ohledem na
a protahovací cviky
další zátěž, po zátěži se umí zklidnit
a vydýchat
- je schopen měření výkonů a porov- měření výkonů, práce se stopkami,
ná je s předchozími výsledky nebo
pásmem
s výsledky spolužáků
- umí najít v různých médiích infor- sportovní zprávy
mace o pohybových a sportovních
- sportovní akce ve škole i mimo
aktivitách a akcích ve škole i v mísškolu
tě bydliště
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Tělesná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu - 2. stupeň
Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku.
Upřednostňovanou formou realizace předmětu je praktické provádění činnosti žáka.
Časová dotace: 6. - 9. ročník … 2 hod. týdně, které jsou spojené v jeden blok
Tělesná výchova se realizuje v tělocvičně a na školním hřišti. Třídy se dělí na chlapce a
dívky. Vzhledem k počtu dochází ke spojení dvou sousedních tříd.
V šestém ročníku je zařazen týdenní sportovní kurz v zahraničí (Itálie – Caorle), v sedmém
ročníku je zařazen týdenní lyžařský kurz, v osmém ročníku je zařazen týdenní snowboardový
kurz.
V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které je postaveno na
posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez porovnávání žáků
podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické
předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků.
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k (ke):
 poznávání vlastní pohybové schopnosti a svého individuálního rozvoje
 prožívání souvislosti mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou
 systematickému sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti
Kompetence k řešení problémů
 přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty
k jeho odstranění
 hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech
Kompetence komunikativní
 vyslechnutí a přijímání pokynů vedoucího družstva
 otevírání prostoru diskusi o taktice družstva
 pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentace
Kompetence sociální a personální
 dodržování pravidel fair play
 prezentaci a podpoře myšlenky olympijského hnutí
 rozvíjení spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva
 rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva
Kompetence občanské
 podpoře aktivního sportování
 objasnění a znalosti příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách, první
pomoci při úrazech lehčího charakteru
 emočnímu i věcnému seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin
Kompetence pracovní
 znalosti příkladů nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě
 vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace

341

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova - chlapci

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti, z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program
- užívá osvojované názvosloví
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin
a časopisů, uživatele internetu
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti, z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program
- respektuje přijatá pravidla
soužití mezi vrstevníky a
partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá
k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě)
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvořivě
je aplikuje ve hře, soutěži,
při rekreačních činnostech
- rozlišuje a uplatňuje práva
a povinnosti vyplývající z role
hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

školní výstupy
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
- zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

- zvládá akrobacii, cvičební prvky na
hrazdě i kruzích
- dokáže zvládnout obtížný prvek s
dopomocí
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond
- zvládá jednoduché taneční kroky,
tančí se žákem opačného pohlaví

učivo
Atletika
- běh vytrvalostní – přespolní běh
(do 2 km)
- skok daleký - další techniky
- skok vysoký - zlepšování techniky
flopu
- hod granátem - jen na dálku
- hod kriketovým míčkem
Gymnastika
- akrobacie - kotouly
- hrazda - výmyk
- kruhy - překot vzad
- švédská bedna nadél - kotoul,
roznožka
- šplh - bez přírazu, s obměnami

Sportovní hry
- používá správnou techniku
- uplatňuje zkušenosti z míčových
her v dalších sportech
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz)

- házená
- ringo (frisbee)
- fotbal
- košíková
- odbíjená
- softbal
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OSV
- kooperace a kompetice
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Oblast :
Člověk a zdraví
očekávané výstupy RVP

školní výstupy
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti

- ZdrTV – uplatňuje …..
- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a
s konkrétním účelem
- užívá osvojované názvosloví
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin
a časopisů, uživatele internetu
- samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly
- posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
eviduje je a vyhodnotí

- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
- zvládá techniku nové atletické
disciplíny i další náročnější techniky
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Tělesná výchova - chlapci
učivo

ročník

Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech

6.

Atletika
- běh vytrvalostní na 3000 m
- běh 60 m - sprint
- skok daleký - další techniky
- skok vysoký - zlepšování techniky
flopu
- hod granátem - jen na dálku
- hod kriketovým míčkem
- vrh koulí - základy techniky

- zvládá akrobacii, cvičební prvky na
hrazdě i kruzích
- dokáže zvládnout obtížný prvek
s dopomocí
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond
- zvládá jednoduché taneční kroky
- používá správnou techniku

Gymnastika
- akrobacie - přemet stranou
- hrazda - výmyk
- kruhy - překot vzad, visy
- švédská bedna nadél - kotoul,
roznožka
- šplh - bez přírazu, s obměnami
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova - chlapci

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

- zpracuje naměřená data
a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na
jejich prezentaci
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu,
předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost
- zorganizuje samostatně i
v týmu jednoduché turnaje,
závody, turistické akce na
úrovni školy, spolurozhoduje
osvojené hry a soutěže

- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program

školní výstupy

- uplatňuje zkušenosti z míčových
her v dalších sportech

- zvládne základy lyžování natolik,
aby se mohl zúčastnit závodu
a absolvovat výlet do 20 km

- aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
- zvládá techniku nové atletické
disciplíny i další náročnější techniky

učivo
Sportovní hry
- házená
- ringo (frisbee)
- fotbal
- košíková
- odbíjená
- softbal
Lyžování
- slalom - základní oblouk
- běh - jízda ve skluzu, běh
střídavý dvoudobý

ročník

OSV
- kooperace a kompetice

7.

Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech

Atletika
- běh vytrvalostní 1500 m,
přespolní do 3 km
- skok daleký - další techniky

344

průřezová témata

8.

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova - chlapci

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
eviduje je a vyhodnotí

školní výstupy
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

- samostatně se připraví před - zvládá přemet vpřed, cvičební prvky
pohybovou činností a ukončí na hrazdě i kruzích
ji ve shodě s hlavní činností
- dokáže zvládnout obtížný prvek
zatěžovanými svaly
s dopomocí
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond
- používá správnou techniku
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
eviduje je a vyhodnotí
- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a
s konkrétním účelem
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upra-

učivo

ročník

průřezová témata

Atletika
- skok vysoký - zlepšování techniky
flopu
- hod granátem
- vrh koulí - zlepšování techniky
Gymnastika
- akrobacie - přemet stranou
- hrazda - kolenotoč

- uplatňuje zkušenosti z míčových
her v dalších sportech, dokáže řídit
sportovní utkání svých vrstevníků
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz),

- kruhy - cvičení v hupu
- švédská bedna nadél - kotoul,
roznožka
- šplh - bez přírazu, s obměnami
Sportovní hry
- házená
- ringo (frisbee)
- fotbal
- košíková
- odbíjená
- softbal

- aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu
- usiluje o zlepšení své tělesné

Význam pohybu pro zdraví
- prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
disbalancí
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova - chlapci

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

ví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší

zdatnosti
- samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanýmí svaly
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu
- předvídá možná nebezpečí úrazu
a přizpůsobí jim svou činnost

- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program
- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu

- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
- zvládá techniku nové atletické
disciplíny i další náročnější techniky
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

- samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly
- aktivně se vyhýbá činnostem,
které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení

- zvládá cvičební prvky na hrazdě
i kruzích
- dokáže zvládnout obtížný prvek
s dopomocí
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond
- používá správnou techniku

učivo

ročník

- hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech

8.

Atletika
- běh vytrvalostní na 3000 m
- skok daleký - další techniky
- skok vysoký - zlepšování techniky
flopu
- hod granátem - na dálku
- vrh koulí - zlepšování techniky
Gymnastika
- akrobacie - přemet stranou,
stoj na rukou, akrobatická řada
- hrazda - výmyk na doskočné
- Krkhy - cvičení v hupu
- švédská bedna nadél - kotoul,
roznožka
- šplh - bez přírazu, s obměnami
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Oblast :
Člověk a zdraví
očekávané výstupy RVP

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Tělesná výchova - chlapci

školní výstupy

učivo

ročník

Sportovní hry
- dohodne se na spolupráci
i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji
- rozlišuje a uplatňuje práva
a povinnosti vyplývající z role
hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší
- zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového
režimu vyrovnávací cvičení
související s vlastním
oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení

- uplatňuje zkušenosti z míčových
her v dalších sportech, dokáže řídit
sportovní utkání svých vrstevníků
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a
přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km
- aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti
- samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě
s hlavní činností – zatěžovanýmí
svaly
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a sportem
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního
provozu
- předvídá možná nebezpečí úrazu
a přizpůsobí jim svou činnost

OSV
- kooperace a kompetice

- házená
- ringo (frisbee)
- fotbal
- košíková
- odbíjená
- softbal

Význam pohybu pro zdraví
- prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
disbalancí
- hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech
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Oblast :
Člověk a zdraví
očekávané výstupy RVP
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti, z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program
- užívá osvojované názvosloví
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin
a časopisů, uživatele internetu

školní výstupy

- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
- zvládá techniku nové atletické
disciplíny i další náročnější techniky
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti, z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program
- posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí
zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny

- zvládá kotouly, cvičební prvky na
hrazdě i kruzích
- dokáže zvládnout obtížný prvek
s dopomocí
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond

- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
eviduje je a vyhodnotí

- zvládá jednoduché taneční kroky
- používá správnou techniku

- rozlišuje a uplatňuje práva

- uplatňuje zkušenosti z míčových

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Tělesná výchova - dívky
učivo

ročník

průřezová témata

Atletika
- běh vytrvalostní na 600 m,
přespolní běh do1,5 km
- skok daleký
- skok vysoký - technika flopu
- hod kriketovým míčkem

Gymnastika
- akrobacie - kotouly vpřed a vzad
- hrazda - výmyk, přešvih
- kruhy - vis vznesmo
- koza – roznožka, skrčka
- kladina- chůze vpřed i vzad,
rovnovážné polohy
- šplh na tyči
- švihadla – přeskoky vpřed a vzad,
kroužení
- skoky- nůžky, čertík, dálkový skok
Rytmická a kondiční gymnastika
- polkový a valčíkový krok
- aerobní cvičení s hudbou
Sportovní hry
- házená, ringo (frisbee), přehazo-
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova - dívky

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
a povinnosti vyplývající z role
hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a
s konkrétním účelem
- užívá osvojované názvosloví
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin
a časopisů, uživatele internetu
- posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich
možné příčiny
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
eviduje je a vyhodnotí

školní výstupy
her v dalších sportech
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz)
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti

- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
- zvládá techniku nové atletické
disciplíny i další náročnější techniky
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

učivo

ročník

vaná, základy odbíjené, košíková
– HČJ, softbal

Význam pohybu pro zdraví
- hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech

6.

Atletika
- běh vytrvalostní na 600 m,
přespolní běh do1,5 km
- skok daleký
- skok vysoký - technika flopu
- hod kriketovým míčkem

7.
- zvládá kotouly, cvičební prvky na
hrazdě i kruzích
- dokáže zvládnout obtížný prvek
s dopomocí
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond

Gymnastika
- akrobacie - kotouly vpřed a vzad
- hrazda – výmyk, přešvih
- kruhy - vis vznesmo
- koza – roznožka, skrčka
- kladina - chůze vpřed i vzad,
rovnovážné polohy
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova - dívky

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- zpracuje naměřená data
a informace o pohybových
aktivitách a podílí se na
jejich prezentaci
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody,
silničního provozu, předvídá
možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
- zorganizuje samostatně i
v týmu jednoduché turnaje,
závody, turistické akce na
úrovni školy, spolurozhoduje
osvojené hry a soutěže

- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti, z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
eviduje je a vyhodnotí

školní výstupy
- uplatňuje zkušenosti z míčových
her v dalších sportech

- zvládne základy lyžování natolik,
aby se mohl zúčastnit závod
a absolvovat výlet do 20 km

učivo

ročník

Sportovní hry
- základy odbíjené
- házená
- košíková – HČJ
- ringo
- softbal
- přehazovaná
Lyžování
- slalom - základní oblouk
- běh - jízda ve skluzu, běh
střídavý dvoudobý

OSV
- kooperace a kompetice

7.
- aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního prov.
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
- zvládá techniku nové atletické
disciplíny i další náročnější techniky
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

Význam pohybu pro zdraví
- hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech

Atletika
- běh vytrvalostní na 800 m,
přespolní běh do 2 km
- skok daleký
- skok vysoký - technika flopu
- vrh koulí
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Oblast :
Člověk a zdraví
očekávané výstupy RVP
- samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly

školní výstupy
- zvládá přemet stranou, cvičební
prvky na hrazdě i kruzích
- dokáže zvládnout obtížný prvek
s dopomocí
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond

- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu,
některé pohybové činnosti
zařazuje pravidelně a
s konkrétním účelem

- zvládá jednoduché taneční kroky
- používá správnou techniku
- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony,
eviduje je a vyhodnotí
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované
pohybové dovednosti a tvoři-

- uplatňuje zkušenosti z míčových
her v dalších sportech, dokáže řídit
sportovní utkání svých vrstevníků

Období :
6. - 9. ročník

Předmět :
Tělesná výchova - dívky
učivo
Gymnastika
- akrobacie - kotouly vzad do stoje, stoj na rukou, přemet stranou
- hrazda - výmyk, toč jízdmo
- kruhy - houpání, shyb u
předhupu (obraty)
- koza, švédská bedna –
roznožka, skrčka
Gymnastika
- kladina - chůze vpřed i vzad,
náskok, váha předklonmo
- švihadla – přeskoky, vajíčka,
koníky, kroužení
- obruče - kroužení, osma,kutálení
- skoky - nůžky, čertík, dálkový
skok
Rytmická a kondiční gymnastika
- kondiční cvičení s hudbou
- country a společenské tance
Sportovní hry
- házená
- ringo (frisbee)
- přehazovaná
- odbíjená
- košíková
- softbal
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova - dívky

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
vě je aplikuje ve hře, soutěži,
při rekreačních činnostech

- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti, z nabídky zvolí
vhodný rozvojový program
- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské
myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlaví,
ochranu přírody při sportu

školní výstupy
- aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti
- samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního
provozu
- předvídá možná nebezpečí úrazu
a přizpůsobí jim svou činnost
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
- zvládá techniku nové atletické
disciplíny i další náročnější techniky
- získané dovednosti uplatní jako
reprezentant školy

učivo

ročník

Význam pohybu pro zdraví
- hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech
- prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
disbalancí

8.

Atletika
- běh vytrvalostní na 800 m,
přespolní běh do 2 km
- skok daleký
- skok vysoký - technika flopu
- hod granátem
- vrh koulí
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova - dívky

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP
- samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí
ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody,
silničního provozu, předvídá
možná nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
- dohodne se na spolupráci
i jednoduché taktice vedoucí
k úspěchu družstva
a dodržuje ji
- aktivně se vyhýbá činnostem,
které jsou kontraindikací
zdravotního oslabení
- rozlišuje a uplatňuje práva
a povinnosti vyplývající z role
hráče, rozhodčího, diváka,
organizátora

školní výstupy
- zvládá přemet stranou, cvičební
prvky na hrazdě i kruzích
- dokáže zvládnout obtížný prvek
s dopomocí
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond

- zvládá jednoduché taneční kroky
- používá správnou techniku
- uplatňuje zkušenosti z míčových
her v dalších sportech, dokáže řídit
sportovní utkání svých vrstevníků
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz)

učivo
Gymnastika
- akrobacie - kotouly vzad do stoje, stoj na rukou, přemet stranou
- hrazda - výmyk, toč jízdmo
- kruhy - houpání, shyb u
předhupu (obraty)
- koza, švédská bedna,
roznožka, skrčka
- kladina - chůze vpřed i vzad,
váha předklonmo
- švihadla – přeskoky, vajíčka
- obruče - kroužení, osma,
kutálení
- skoky - nůžky, čertík, dálkový
skok
Rytmická a kondiční gymnastika
- aerobní cvičení s hudbou
- country a společenské tance
Sportovní hry
- házená
- ringo (frisbee)
- přehazovaná
- základy odbíjené
- košíková
- softbal
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a zdraví

Tělesná výchova - dívky

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

- odmítá drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se sportovní
etikou a zdravím, upraví
pohybovou aktivitu vzhledem
k údajům o znečištění
ovzduší
- zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového
režimu vyrovnávací cvičení
související s vlastním
oslabením, usiluje o jejich
optimální provedení

- aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu
- usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti
- samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a sportem
- uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního
provozu
- předvídá možná nebezpečí úrazu
a přizpůsobí jim svou činnost

učivo

ročník

Význam pohybu pro zdraví
- prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových
dysbalancí
- hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech

9.
turistika a pobyt v přírodě
příprava turistické akce, přesun do terénu
a uplatňování pravidel bezpečnosti
silničního provozu v roli chodce a cyklisty,
chůze se zátěží i v mírně náročném terénu,
táboření, ochrana přírody, základy orientačpřežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový
přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla
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5.9 Č L O V Ě K A S V Ě T P R Á C E
PRAKTICKÉ ČINNOSTI
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího programu základní školy je získání praktických
pracovních dovedností a návyků. Tyto dovednosti a návyky jsou důležitou složkou nezbytnou
pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.
Žáci zde získávají základní dovednosti při ručním opracování dostupných a vhodných
materiálů, pěstitelských činnostech, základních činnostech v domácnosti apod. Poznají vybrané
suroviny, plodiny, naučí se při práci používat vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, pracovat
s dostupnou technikou. Zároveň si při procesu osvojují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a hygieny práce. V souvislosti s tím, že pro svou činnost žáci některé materiály získávají
v přírodě, si vytváří i aktivní vztah k ochraně životního prostředí. Žáci se učí orientovat
v různých oborech lidské činnosti - rozlišit fyzickou a duševní práci. Vytváří si pozitivní vztah a
úctu nejen k práci vlastní, ale i druhých lidí, získávají potřebnou sebedůvěru.
Na základě rozhodnutí MŠMT-10393/2015 se v 1. až 5. ročníku vyučují Praktické činnosti
v Anglickém jazyce. Výuku zajišťuje rodilý mluvčí nebo pedagog s úrovní C1 AJ.
Časová dotace:
 1. – 5. ročník … 1 vyučovací hodina týdně
Obsahové vymezení předmětu:
Do této vzdělávací oblasti řadíme následující tematické okruhy:
 práce s drobným materiálem
 konstrukční činnost
 pěstitelské práce
 příprava pokrmů
 svět práce
Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu. Žáci se tak učí plánovat,
organizovat a hodnotit výsledky pracovní činnosti samostatně nebo v týmu.
Organizační vymezení předmětu:
Značný význam pro realizaci tohoto předmětu má skupinová forma práce a individuální
přístup. Je nezbytné respektovat bezpečnostní zásady v souladu s platným pokynem MŠMT
ČR. Vyučující má možnost pracovat s obsahem učiva tvůrčím způsobem a organizovat výuku
podle podmínek a možností školy, třídy, eventuálně dle podmínek přírodních (týká se výuky
orientované do přírody). Je zcela na vyučujícím a jeho pedagogických záměrech, v jakém
časovém sledu zařazuje některé okruhy učiva, zda se k nim cyklicky vrací, nebo je naplňuje
v blocích či sezónně, i jakým způsobem, v jaké míře a časové dotaci je realizuje. Tato
vzdělávací oblast se vyučuje v předmětu Praktické činnosti.
Nejobvyklejší formy práce:
 hodiny teorie ve třídě
 laboratorní práce
 pokusy
 pozorování a zaznamenávání přírodních jevů
 pěstování nenáročných rostlin
 exkurze do botanické zahrady
 projekty týkající se ochrany přírody
 příprava sváteční tabule
 přednášky o bezpečnosti práce
 seminární práce
 praktická příprava pokrmů
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exkurze
aktivní vyhledávání na Internetu
další formy práce realizované za pomoci PC

Výuka může probíhat v kmenové třídě, specializovaných učebnách – např. učebna ICT,
cvičná kuchyňka, netradičně i v přírodě.
Kompetence k učení
Učitel:


pomáhá žákům osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních
oblastí; žáci se učí používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném
životě



umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí, pozoruje pokrok u
všech žáků; žáci se seznamují s různě používanými technologiemi i s novými,
netradičními postupy

Kompetence k řešení problému


zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých pracovních postupů



snaží se rozvíjet u žáků tvořivost a žákům vlastní kreativitu, která je vede k uplatňování
vlastních nápadů a pracovních postupů; žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění
zadaných úkolů a snaží se sami vyhodnotit nejlepší pracovní postup

Kompetence komunikativní


vede žáky k užívání správné terminologie a podporuje diskusi o pracovních postupech



motivuje žáky, aby si rozšiřovali slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a
pomůcek; žáci se učí popsat a vysvětlit postup práce

Kompetence sociální a personální


vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci, toleranci



sleduje, jak žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí
spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního
výsledku

Kompetence občanské


vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i
společných výsledků práce



umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky



umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence pracovní


vede žáky k dodržování obecných pravidel
používaní ochranných pracovních prostředků



vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů
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zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům
v činnostech pomáhá



učí žáky správně a zodpovědně zacházet s pracovními pomůckami
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

1. období

očekávané výstupy RVP

- vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních
i netradičních materiálů
- pracuje podle slovního
návodu a předlohy

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi

- pečuje o nenáročné rostliny
- provádí pozorování přírody,
zaznamenává a zhodnotí
výsledky pozorování

školní výstupy
práce s drobnými materiály
- umí mačkat, trhat, lepit, stříhat,
vystřihovat, překládat, skládat papír
- vytváří jednoduché prostorové
tvary z papíru
- zná zásady hygieny a bezpečnost
práce
- zná vlastnosti materiálů, pracovní
pomůcky a nástroje
- dovede navlékat, aranžovat, třídit
přírodní materiál a textil
- zná vlastnosti modelovací hmoty
(válení, hnětení)
konstrukční činnosti
- zvládá elementární dovednosti
a činnosti při práci se stavebnicí
- umí montovat a demontovat
stavebnici
pěstitelské práce
- zná zásady hygieny a bezpečnosti
práce
- zná základy péče o pokojové květiny (otírání listů, zalévání)
- vycházky

učivo

ročník

průřezová témata

papír
- práce s papírem, barevným
papírem
- skládání, vytrhávání, lepení,
stříhání
přírodniny, textil

modelovací hmota
- drobné předměty podle lidových
zvyků a tradic

1.

stavebnice
- jednoduchý výrobek

péče o pokojové rostliny
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Oblast :
Člověk a svět práce
očekávané výstupy RVP
- připraví tabuli pro jednoduché
stolování
- chová se vhodně při
stolování
- pracuje podle slovního
návodu a předlohy
- vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních
i netradičních materiálů

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi

školní výstupy
příprava pokrmů
- jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování

práce s drobnými materiály
- umí mačkat, trhat, lepit, stříhat,
vystřihovat, překládat a skládat
papír
- umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru
- dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru
přírodní materiál
- umí navléknout jehlu, udělat uzel,
stříhat textil, naučí se přední steh
a přišít knoflík
- poznává vlastnosti materiálu
- ovládá pracovní nástroje a
pomůcky
- zná zásady hygieny a bezpečnosti
práce
konstrukční činnosti
- umí montovat a demontovat
stavebnici

Období :
1. období

Předmět :
Praktické činnosti
učivo
- stolování, příprava slavnostní
tabule

ročník

1.

práce s papírem, kartonem
- stříhání, lepení, skládání, určování různých druhů papíru

práce s drobným materiálem
- přírodniny, textil (navlečení nitě,
uzlík, přední steh)

modelovací hmota
- drobné předměty podle lidových
zvyků a tradic (hnětení, válení,
stlačování, dělení na části)
- jednoduchý výrobek ze
stavebnice
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OSV
- seberegulace a sebeorganiz.
- kooperace a kompetice
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

1. období

očekávané výstupy RVP

- pečuje o nenáročné rostliny
- provádí pozorování přírody,
zaznamenává a zhodnotí
výsledky pozorování

- připraví tabuli pro jednoduché
stolování
- chová se vhodně při
stolování
- pracuje dle slovního návodu
- vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních
i netradičních materiálů

školní výstupy
pěstitelské práce
- zná zásady hygieny a bezpečnosti
práce
- zná základy péče o pokojové rostliny, umí zasít semena
- provádí pozorování, zhodnotí
výsledky pozorování
- vycházky
příprava pokrmů
- jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování
- připraví jednoduchý pokrm
(studená kuchyně)
práce s drobnými materiály
- umí mačkat, trhat, lepit, polepovat,
stříhat, vystřihovat, překládat
a skládat papír
- umí vytvářet jednoduché, prostorové tvary z papíru
- zná zásady hygieny a bezpečnosti
práce
- dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru
přírodní materiál
- umí navléknout jehlu, udělat uzel,

učivo

ročník

- péče o pokojové rostliny, setí
semen

průřezová témata

ENV
- vztah člověka a prostředí

2.
- stolování
- příprava slavnostní tabule

papír, karton
- přesné měření, překládání,
stříhání a lepení, balení knih

práce s drobným materiálem
- přírodniny (dekorační předměty),
textil (navlečení nitě, uzlík, přední
steh), funkce a využití pracovních
pomůcek a nástrojů
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

1. období

očekávané výstupy RVP

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi
- pečuje o nenáročné rostliny
- provádí pozorování přírody,
zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování

- připraví tabuli pro jednoduché
stolování
- chová se vhodně při
stolování

školní výstupy
práce s drobnými materiály
stříhat textil, naučí se zadní steh
a přišít knoflík
- vyrobí jednoduchý textilní výrobek
- používá hnětení, válení, stlačování,
dělení na části, sušení, vaření
konstrukční činnosti
- zvládá jednoduché pracovní postupy, provádí jednoduchou montáž
a demontáž
pěstitelské práce
- zná základy péče o pokojové
květiny, umí zasít semena
- provádí pozorování, zhodnotí
výsledky
- vycházky
příprava pokrmů
- orientuje se v základním vybavení
kuchyně
- chová se vhodně při stolování
- připraví tabuli pro jednoduché
stolování
- připraví jednoduchý pokrm
- udržuje čistotu a pořádek pracovních ploch

učivo

ročník

průřezová témata

modelovací hmota
- modurit, těsto
- práce se stavebnicemi, práce
montážní, demontážní

OSV
- řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

- základní podmínky pro pěstování
rostlin, pěstování ze semen,
ošetřování pokojových rostlin

ENV
- základní podmínky života
- lidské aktivity a problémy
životního prostředí
- vztah člověka a prostředí

- jednoduchá úprava stolu
- pravidla stolování
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

2. období

očekávané výstupy RVP

- udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při
úrazu
- vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na
základě své představivosti
různé výrobky z daného
materiálu
- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem
prvky lidových tradic
- orientuje se v základním
vybavení kuchyně
- připraví samostatně jednoduchý pokrm
- dodržuje pravidla správného
stolování a společenského
chování

školní výstupy
práce s drobnými materiály
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti pracovního prostředí, zvládá
jednoduché pracovní postupy,
udržuje pořádek na pracovišti,
přizpůsobí se práci ve skupině
- pracuje s materiálem hospodárně
- užívá slovní návod samostatně dle
předlohy
- ovládá jednoduché pracovní
postupy
- určí si pracovní pomůcky, které mu
vyhovují
- uvědomuje si přírodní a sociální
prostředí jako zdroj inspirace pro
vytváření kulturních hodnot
příprava pokrmů
- orientuje se v základním vybavení
kuchyně
- ovládá jednoduché pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti

učivo

ročník

práce s papírem a kartonem
- druhy papíru, přesné stříhání,
měření, lepení, překládání, trhání,
obkreslování
práce s přírodninami
- listy, plody
- práce s modelovací hmotou
- kombinované práce - podzimní
stromy
práce s textilem
- druhy textilu, jednoduché stehy,
střihy
- vánoční, velikonoční výzdoba,
dárky, přání

- úprava pokrmů za studena
- sestavení jídelníčku
- sváteční tabule
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průřezová témata

OSV
- seberegulace a sebeorganizace
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

2. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

průřezová témata

příprava pokrmů
- udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu v kuchyni
- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně
vede pěstitelské pokusy
a pozorování
- ošetřuje a pěstuje podle
daných zásad pokojové
i jiné rostliny
- volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní
- dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž
- pracuje podle slovního

- udržování pořádku
- základní ovládání spotřebičů

pěstitelské práce
- zvládá ošetřování květin
- používá jednoduché pěstitelské
práce a ovládá jednoduché náčiní
- uvědomuje si přírodu a sociální
prostředí jako zdroj inspirace pro
vytváření kulturních hodnot

konstrukční činnosti
- zvládá jednoduché pracovní operace montážní a demontážní práce
- pracuje opatrně se stavebnicí

- péče o pokojové rostliny
- klíčení osiva, hrachu
- velikonoční osení
- výroba šperků ze semínek

ENV
- vztah člověka a prostředí

4.

- práce se stavebnicí
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

2. období

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

konstrukční činnosti
návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
- dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
- udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první
pomoc při úrazu
- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
- vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy
na základě své představivosti různé výrobky z daného
materiálu
- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem
prvky lidových tradic
- udržuje pořádek a čistotu

- práce se stavebnicí

4.
práce s drobnými materiály
- prokazuje základní dovednosti
a návyky při práci s nástroji, získává tvořivý postoj k vlastní činnosti a
její kvalitě, ohodnotí svou práci a
funkčně ji využije
- používá pracovní pomůcky a
nástroje, vybírá vhodný materiál
- je schopen spolupracovat ve skupině; uplatňuje zásady bezpečnosti
a hygieny práce včetně první
pomoci při úrazu

práce s kartonem
- vlastnosti materiálu, formát,
překládání,vystřihování,slepování,
pracovní nástroje a pomůcky
práce s textilem
- druhy textilu, textilní materiály,
pracovní postup, šití - stehy, obruby, poutko, knoflík, drobné opravy, textilní hračky, výšivka, použití
střihu, rub a líc

- využívá lidové tradice jako inspirace pro vytváření kulturních hodnot

- ornament, loutka, lidový kroj,
keramika, říkadlo, dárky, výzdoba

příprava pokrmů
- je seznámen se základními způso-

- zdravá výživa
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

2. období

očekávané výstupy RVP
pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu v kuchyni
- orientuje se v základním
vybavení kuchyně
- připraví samostatně jednoduchý pokrm
- dodržuje pravidla správného
stolování a společenského
chování
- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně
vede pěstitelské pokusy
a pozorování
- ošetřuje a pěstuje podle
daných zásad pokojové
i jiné rostliny
- volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní
- dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

školní výstupy
příprava pokrmů
by tepelné úpravy pokrmů
- hospodárně pracuje s materiálem

učivo

ročník

průřezová témata

- jídelníček
- prostírání běžné a sváteční
- tradiční pokrmy - Vánoce,
Velikonoce

- samostatně připraví jednoduchý
pokrm
- dbá na hygienu a bezpečnost
práce
pěstitelské práce
- provádí jednoduché pěstitelské
práce a pozorování a získává
aktivní vztah k ochraně životního
prostředí
- dokáže si uspořádat informace
a využít je

- klíčení osiva, ošetřování květin
- léčivé rostliny - léky, ovoce, zelenina - zdravá výživa, koření
- výroba figurek z přírodního materiálu - Vánoce, Velikonoce
- práce s voskem, modelovací
hmotou, moduritem
- ekologie, třídění odpadu
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

2. období

očekávané výstupy RVP

- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž
- pracuje podle slovního
návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
- dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

školní výstupy
konstrukční činnosti
- zvládá jednoduché pracovní operace montážní a demontážní
- pracuje ve skupině
- pracuje přesně a opatrně

učivo

ročník

- práce se stavebnicí

5.
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Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň:
Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce,
postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních
uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a
profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních životních situací,
v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální)
pracovní dovednosti a návyky a doplňuje také celé základní vzdělání o tuto důležitou složku
nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních
vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů.
Učební osnovy vyučovacího předmětu Pracovní výchova obsahují rozpracované výstupy
a učivo z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVPZV: práce
s technickými materiály, design a konstruování, pěstitelské práce, chovatelství, příprava
pokrmů, práce s laboratorní technikou, využití digitálních technologií, svět práce. Žáci se učí
pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech hodinách jsou
soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Získávají nejen důležité
základní pracovní návyky a dovednosti, ale také důležité informace ze sféry výkonu práce. To
pro ně může být velkou pomocí při jejich rozhodování o jejich dalším studijním a profesním
zaměření.
Svět práce:
Předmět Svět práce se výrazně podílí na utváření a rozvíjení dovedností žáků plánovat
si významné životní kroky, stanovovat si alternativní životní cíle, nacházet efektivní způsoby
dosahování zvolených cílů a konstruktivně se vyrovnávat s osobním neúspěchem. Tento
předmět poskytuje prostor pro poznání sebe sama, pro kvalifikované rozhodování o svém
budoucím povolání a zároveň vybavuje žáky dovednostmi, které bude moci používat v celém
svém životě. Rozvíjí komunikativní dovednosti žáků, upevňuje schopnost autoprezentace a
zvyšuje kulturu jejich osobního projevu.
Klade si za cíl vypěstovat u žáků dovednosti nezastupitelné při rozhodování o důležitých
životních krocích a při plánování své vlastní budoucnosti. Připravuje žáky na přechod ze
základní školy na školu střední a do zaměstnání, učí je přebírat osobní zodpovědnost za vlastní
rozhodování. Rozvíjí jejich samostatnost při rozhodování a upevňuje jejich adaptační
schopnosti v nezvyklých životních situacích. Rozšiřuje jejich poznatky o světě práce, přibližuje
jim charakteristické znaky jednotlivých povolání, učí žáky orientovat se v důležitých profesních
informacích, ukazuje jim vhodné cesty k dosažení stanovených profesních cílů.
Obsah předmětu:
 sebepoznání - žák si uvědomí nutnost poznání své osobnosti pro správnou volbu
povolání
 rozhodování - žák se naučí rozumně volit z daných možností
 akční plánování - žák se postupně učí plánovat důležité životní kroky
 adaptace na životní změny - žák si uvědomí nevyhnutelnost změn v životě
 možnosti absolventa základní školy - získá přehled o nabídkách vzdělávání, profesní
přípravy a zaměstnání
 informační základna pro volbu povolání - naučí se vyhledávat, třídit a správně využívat
potřebné informace
 orientace v důležitých profesních informacích - žák se naučí využívat důležité informace
o různých povoláních a profesích
 rovnost příležitostí na trhu práce - žák se naučí čelit profesní diskriminaci
 svět práce a dospělosti - žák si uvědomí, co od něho mohou potencionální
zaměstnavatelé očekávat
Protože si žáci v průběhu výuky osvojují důležité dovednosti, je nutné v nejvyšší míře klást
důraz na praktickou orientaci obsahových prvků. Veškeré dovednosti by měli žáci získávat
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v rozmanitých činnostech /hry, cvičení, testy, případové studie k sebepoznávání, rozhodování,
adaptaci a plánování, exkurze, využití PC apod./.
Časová dotace:
 6. – 9. ročník … 1 vyučovací hodina týdně
Jednohodinové týdenní dotace lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako
„dvouhodinovku“ jednou za 14 dní v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem. Bez ohledu na
charakter pracovních činností probíhá výuka ve stejném rozsahu pro chlapce i dívky. Žáci jsou
při výuce rozděleni do dvou pracovních skupin s odlišným charakterem pracovních činností.
domácnost – pěstitelské práce,

6. ročník

práce s technickými materiály

7. ročník

práce s technickými materiály

informatika

8. ročník

práce s technickými materiály / svět práce

informatika

9. ročník

praktika z fyziky

svět práce / informatika

chovatelství, příprava pokrmů

Výuka probíhá z převážné části v odborných učebnách školy (školní dílna, odborná
učebna fyziky, odborná učebna výpočetní techniky,..), na školním pozemku a formou exkurzí ve
vybraných institucích a výrobních podnicích.
Kompetence k učení
Učitel:
 na praktických příkladech vysvětluje žákovi smysl a cíl učení a posiluje pozitivní vztah
k učení
 podporuje u žáka samostatnost a tvořivost
 učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti
 motivuje k učení – snaží se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení
 při hodnocení používá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace
 učí trpělivosti
 povzbuzuje
Kompetence k řešení problému
Učitel:
 učí žáky nebát se problémů
 na modelových příkladech učí žáky užívat různé algoritmy řešení problémů
Učitel podporuje:
 různé přijatelné způsoby řešení problémů
 samostatnost, tvořivost a logické myšlení
 využívání moderní techniky při řešení problémů
Kompetence komunikativní
Učitel:
 netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé chování žáků
 důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených ve školním řádě, v řádech
odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod.
Učitel vede žáky k:
 tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor
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pozitivnímu vnímání školy, obce, sebe a ostatních lidí
pozitivní prezentaci a reprezentaci sebe samých a školy na veřejnosti

Kompetence sociální a personální
Učitel:
 rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
 podporuje “inkluzi“ („začlenění“) – volí formy práce, které pojímají různorodý kolektiv
třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a
učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena kolektivu
 učí žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní
spolupráce
Kompetence občanská
Učitel:
 vychovává žáka jako svobodného občana, který plní své povinnosti, uplatňuje svá práva
a respektuje práva druhých, jako osobnost zodpovědnou za svůj život, své zdraví a za
své životní prostředí, jako ohleduplnou bytost, schopnou a ochotnou účinně pomoci
v různých situacích
 důsledně dbá na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních
normách školy
 vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí
Učitel netoleruje:
 sociálně patologické projevy chování (drogy, šikanu, kriminalitu mládeže)
 projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
 agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy v chování žáků
 nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci
 žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených
negativních jevů
Kompetence pracovní
Učitel:
 vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou prací netrestá, kvalitně odvedenou práci
vždy pochválí
 při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí, mění pracovní podmínky, žáky
vede k adaptaci na nové pracovní podmínky
 důsledně žáky vede k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění
povinností a závazků
 různými formami seznamuje žáky s různými profesemi – cíleně ujasňuje představu žáka
o reálné podobě jejich budoucího povolání a o vhodné volbě dalšího studia
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

Práce s technickými materiály
- dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti
a ochrany při práci s nástroji
a nářadím, poskytne první
pomoc při úrazu
- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní
jednoduchý náčrt výrobku
- řeší jednoduché technické
úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
- provádí jednoduché práce
s technickými materiály a
dodržuje technologickou
kázeň
- organizuje a plánuje svoji
pracovní činnost

- popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnosti a hygieny práce
v dílnách, vhodně je aplikuje v dalším
průběhu
- vyjmenuje a zná základní body
tohoto předpisu
- čte jednoduché výkresy, umí doplnit
rozpracované výkresy
- ovládá pojem kóta, kótovací čára,
rozměr výrobku
- seznámí se s různými druhy dřeva
- dovede orýsovat materiál
- řeže pilou, piluje pilníkem
- zvládne jednoduchá spojení materiálu hřebíky a lepidlem
- rozpozná základní druhy kovů,
uvede příklad jejich vlastností
- měří, dovede orýsovat materiál
- dovede řezat, ohýbat a opilovat
slabý drát
- zná základní rozdělení plastů,
rozliší několik základních druhů

- bezpečnost a hygiena práce

- pracovní řád školních dílen
- technické kreslení

práce se dřevem
- jednoduchý výrobek podle
zručnosti žáků a dostupného
materiálu

práce s kovem
- jednoduchý výrobek podle
zručnosti žáků a dostupného
materiálu

práce s plasty
- jednoduchý výrobek podle
zručnosti žáků a dostupného
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

Práce s technickými materiály
- dovede ručně opracovat plast –
řezání, pilování
- samostatně nakreslí a vyrobí
jednoduchý výrobek dle
dostupného materiálu

materiálu

- samostatná tvořivá práce

Domácnost
- volí vhodné pracovní postupy
při pěstování vybraných
rostlin

- pěstuje a využívá květiny pro
výzdobu
- používá vhodné pracovní
pomůcky a provádí jejich
údržbu
- prokáže základní znalost
chovu drobných zvířat
a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty

- teoreticky ovládá jednoduché
pracovní postupy na zahradě a při
pěstování rostlin obecně
- uvede hlavní zásady pěstování
vybraných rostlin
- zvládá jednoduché postupy práce
při manipulaci s přírodními materiály
a okrasnými květinami
- používá vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní a osobní ochranné
pomůcky
- ovládá základy chovu chovných
zvířat
- dovede uvědoměle zvážit zavedení
chovu zvířat v domácnosti, též
ve vztahu k jednotlivým členům
domácnosti

- základní podmínky pro pěstování,
půda a její zpracování, výživa
rostlin a půdy
- zásady pěstování rostlin
- květiny v interiéru
- aranžování suchých rostlin

- chov zvířat v domácnosti
- podmínky pro chov
- hygiena a bezpečnost chovu
- první pomoc při úrazu způsobeném domácím zvířetem
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

Domácnost
- dodržuje technologickou
kázeň, zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu včetně
úrazu způsobeného zvířaty

- udržuje pořádek na pracovním místě
- dodržuje základy bezpečnosti a
ochrany při práci, hygienická pravidla
a předpisy, dodržuje technologickou
kázeň

- hygiena, bezpečnostní předpisy,
první pomoc při úrazu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- používá základní kuchyňský
inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

- ovládá práci se základním vybavením
kuchyně a spotřebiči

- připraví jednoduché pokrmy
v souladu se zásadami
zdravé výživy

- ovládá základní postupy při přípravě
pokrmů a dovede připravit jednoduchý pokrm v souladu se zásadami
zdravé výživy

- dodržuje základní principy
stolování, společenského
chování a obsluhy u stolu
ve společnosti

- ovládá základní principy stolování
a obsluhy u stolu ve společnosti
- ovládá základní zásady slušného
chování ve společnosti

- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne

- umí poskytnout první pomoc
při úrazu v kuchyni

- základní vybavení kuchyně – nástroje a spotřebiče, manipulace
s nimi při současném dodržování
pořádku a čistoty v souladu
s bezpečností práce
- skupiny potravin
- základní postupy při přípravě
pokrmů
- základní úprava pokrmů za
studena a způsoby tepelné úpravy
- jednoduché prostírání
- slavnostní prostírání v rodině
dle události
- obsluha a chování u stolu
- způsoby chování na veřejných
místech, při návštěvách…
- první pomoc při úrazu v kuchyni
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

Domácnost

ročník

6.

první pomoc při úrazech
v kuchyni

Práce s technickými materiály
- dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti
a ochrany při práci s nástroji
a nářadím, poskytne první
pomoc při úrazu
- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní
jednoduchý náčrt výrobku
- řeší jednoduché technické
úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
- provádí jednoduché práce
s technickými materiály a
dodržuje technologickou
kázeň

- popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnosti a hygieny práce
v dílnách získané v 6. ročníku a vhodně je aplikuje na složitější práce
- ovládá základní body pracovního
řádu školních dílen
- čte složitější výkresy a dovede podle
nich vyrobit samostatně výrobek
- naváže na základní dovednosti a
zkušenosti získané v minulém ročníku
- zdokonaluje se v ručním obrábění
dřeva
- dovede dát výrobku jednoduchou
povrchovou úpravu – lakování,
moření
- rozšíří si znalosti o ukázku základů
dlabání, plátování, čepování

- organizuje a plánuje svoji
pracovní činnost

- zdokonaluje se v základních dovednostech při ručním opracování kovů,

- bezpečnost a hygiena práce
·

- pracovní řád školních dílen
- technické kreslení
práce se dřevem
- složitější výrobek podle
zručnosti žáků a dostupného
materiálu

práce s kovem
- složitější výrobek podle
zručnosti žáků a dostupného
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

Práce s technickými materiály
řezání a pilování, stříhání plechu
- orientačně se seznámí s posuvným
měřítkem pro přesná měření
- zdokonaluje se v ručním opracovaní
plastů – řezání, pilování
- rozšíří si dovednosti o tepelné
zpracování plastu – ohýbání
- samostatně nakreslí a vyrobí
složitější výrobek dle materiálů

materiálu

práce s plasty
- složitější výrobek podle
zručnosti žáků a dostupného
materiálu
- samostatná tvořivá práce

Informatika

- propojuje vzájemně jednotlivá
digitální zařízení

- má přehled o vývoji výpočetní
techniky
- dokáže popsat jednotlivé součásti
počítače a jejich funkce z hlediska
celkového fungování počítače
- chápe fungování počítačových sítí

- historie

- dokáže vytvořit vlastní dokument
nebo upravit existující a změny
uložit
- umí změnit vlastnosti písma
a odstavců
- do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv

- pohyb v dokumentu, označení
části textu (klávesnice, myš)
- formát písma a odstavce

- hardware, software

- sítě

- psaní textu, diakritika, základní
typografická pravidla, vložení
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průřezová témata
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

Informatika
obrázek, upravit jeho vlastnosti
a vhodně jej umístit do textu
- dokáže do textového dokumentu
vkládat pole, symboly, komentáře,
odkazy (hypertextové), umí vložit
obrázek ze souboru (zná podporované
formáty), klipart, automatické tvary
a Wordart
- dokáže využít pro zjednodušení práce
automatický text, pravopis, možnost
automatických oprav a hromadnou
korespondenci
- dokáže upravit vzhled dokumentu
- dokáže vytvořit jednoduchou tabulku,
naplnit ji údaji, upravit její vzhled
podle potřeb a umístit ji do textu

symbolu (znaky, které nejsou na
klávesnici)

7.

- styly, generování obsahu
- vzhled stránky, číslování, záhlaví
a zápatí
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

- dodržuje obecné zásady
bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti
a ochrany při práci s nástroji
a nářadím, poskytne první
pomoc při úrazu
- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní
jednoduchý náčrt výrobku
- řeší jednoduché technické
úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
- provádí jednoduché práce
s technickými materiály a
dodržuje technologickou
kázeň
- organizuje a plánuje svoji
pracovní činnost

- samostatně popíše základní pravidla
pro dodržování bezpečnosti a hygieny
práce v dílnách
- dodržuje pracovní řád školních dílen

- bezpečnost a hygiena práce

- zdokonaluje se a více se orientuje při
práci se složitějšími výkresy a dovede
podle nich vyrobit samostatně výrobek

- technické kreslení

ročník

Práce s technickými materiály

- pracovní řád školních dílen

práce se dřevem
- ještě více se zdokonaluje v ručním
- složitější výrobek podle
obrábění dřeva při výrobě náročnějších zručnosti žáků a dostupného
výrobků, kde uplatní dříve získané
materiálu
znalosti a dovednosti
- rozšíří si znalosti o základy vrtání
dřeva
práce s kovem
- zdokonaluje se v základních doved- složitější výrobek podle
nostech při ručním opracování kovů
zručnosti žáků a dostupného
- naučí seohýbání a tvarování kovů
materiálu

- rozšíří si své dovednosti v ručním
opracovaní plastů při náročnějších

práce s plasty
- složitější výrobek podle
zručnosti žáků a dostupného mat.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

Práce s technickými materiály
výrobcích – vrtání a pilování otvorů
a nepravidelných tvarů a ohýbání
plastů
- samostatně nakreslí a vyrobí složitější
výrobek

- samostatná tvořivá práce

Svět práce
- posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní přípravy

- orientuje se v pracovních
činnostech vybraných profesí

- posoudí své možností při rozhodování
a volbě vhodného povolání
- získá pro život významné dovednosti
spojené s realistickým poznáním své
osobnosti
- má přehled o povolání lidí, druzích
pracovišť, pracovních prostředcích,
charakteru a druhu pracovní činnosti

- využije profesní informace
a poradenské služby pro
výběr vhodného vzdělávání

- naučí se samostatně vyhledávat,
hodnotit a třídit informace důležité
při rozhodování o volbě budoucího
profesního zaměření

- prokáže v modelových situ-

- umí si poradit v zátěžových situacích

- videoukázky, autentické materiály,
profily jednotlivých povolání,
- hry, cvičení, testy a případové
studie na sebepoznání
- rozhodování, akční plánování

- orientace v důležitých profesních
Informacích
- atlas školství, webové stránky
škol
- možnosti absolventa ZŠ
- informační základna pro volbu
povolání
- rovnost příležitostí na trhu práce
- svět práce v dospělosti
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průřezová témata
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

Svět práce
acích schopnost prezentace
své osoby při vstupu na trh
práce

spojených s přechodem ze ZŠ na
školu střední
- uvědomí si nutnost dále na sobě
pracovat bez ohledu na již dosažený
stupeň vzdělání

Informatika
- ovládá základní funkce digitální techniky, diagnostikuje a
odstraňuje základní problémy
při provozu digitální techniky
- dodržuje základní hygienická
a bezpečnostní pravidla a
předpisy při práci s digitální
technikou a poskytne první
pomoc při úrazu

Tabulkový editor
- ovládá perfektně všechny položky
formátu buněk - druhy formátu
- pojmy: sešit, list, řada, sloupec,
buněk (obecný, číslo…), zarovnání
buňka
(vodorovně, svisle, zalomit text,
- pohyb mezi sešity, mezi listy, na
sloučení buněk), ohraničení
listu
- dokáže vytvořit tabulku a graf, upravit
- vytvoření a úprava vzhledu tabulky
jejich vzhled, používat základní vzorce - vzorce, základní funkce
a jednoduché funkce
- vytvoření a úprava vzhledu grafu
- vytvořenou tabulku a graf dokáže
- spolupráce s textovým editorem
přenést do textového editoru
Počítačová grafika
- rozlišuje grafiku bitmapovou a
vektorovou, jejich vznik, vlastnosti
– druhy obrázků a grafických
a možnosti zpracování
programů (získávání obrázků,
rastrové a vektorové obrázky,
změny velikostí, hloubka barev,
rozlišení) …
Finanční gramotnost
- pojmy, hledání souvislostí na internetu
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průřezová témata
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

Praktika z fyziky
- dodržuje pravidla bezpečné
práce a ochrany životního
prostředí při experimentální
práci
- poskytne první pomoc při
úrazu v laboratoři
- vybere a prakticky využívá
vhodné pracovní postupy,
přístroje, zařízení a pomůcky
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
- zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje
v něm závěry, k nimž dospěl
- vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny
podklady, jež mu co nejlépe
pomohou provést danou
experimantální práci

- zopakuje si pravidla bezpečnosti
práce při praktikách z fyziky
- ověří si závislost prodloužení pružiny
na zatížení
- zopakuje si určení hustoty
- zopakuje si třecí sílu

- seznámí se s bezpečností práce při
práci s elektrickým proudem a schematickými značkami pro znázorňování
elektrického obvodu
- zopakuje si znalost Ohmova zákona,
výpočet příkonu elektrického proudu
a Kirchhoffovy zákony
- zopakuje si znalosti o vedení elektrického proudu v kapalinách
- zopakuje si měření proudu a napětí
- zopakuje si znalosti o transformátoru
- zopakuje si znalosti o elektrolýze

- určení prodloužení pružiny při
daném zatížení
- určení hustoty těles o stejné
váze a různém objemu
- ověření závislosti třecí síly
na vlastnostech třecích ploch
a na hmotnosti tělesa
- kreslení schematických značek
a elektrických obvodů

- počítání R, I, U v sériovém
a paralelním zapojení
- sestavení elektrické baterie
- sestavení elektrického obvodu
podle schématu a měření I a U
- určení výkonu a příkonu
transformátoru
- zjištění závislosti velikosti elektrického proudu na koncentraci soli
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

Učivo

ročník

průřezová témata

Praktika z fyziky
- zopakuje si znalosti o vedení elektrického proudu v plynech
- zopakuje si odraz světla a rozptyl
světla

- pokusy s doutnavkami
- odraz světla v rovinném zrcadle
a rozptyl světla

Svět práce
- posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní přípravy

- orientuje se v pracovních
činnostech vybraných profesí

- posoudí své možnosti při rozhodování
a volbě vhodného povolání
- získá pro život významné dovednosti
spojené s realistickým poznáním své
osobnosti
- má přehled o povolání lidí, druzích
pracovišť, pracovních prostředcích,
charakteru a druhu pracovní činnosti

- využije profesní informace
a poradenské služby pro
výběr vhodného vzdělávání

- naučí se samostatně vyhledávat,
hodnotit a třídit informace důležité
při rozhodování o volbě budoucího
profesního zaměření

- prokáže v modelových situacích schopnost prezentace
své osoby při vstupu na trh
práce

- umí si poradit v zátěžových situacích
spojených s přechodem ze ZŠ na
školu střední
- uvědomí si nutnost dále na sobě

- hry, cvičení, testy a případové
studie na sebepoznání
- rozhodování, akční plánování

- videoukázky, autentické materiály
profily jednotlivých povolání,
- orientace v důležitých profesních
informacích
- atlas školství, webové stránky
škol
- možnosti absolventa ZŠ
- informační základna pro volbu
povolání
- rovnost příležitostí na trhu práce
- svět práce v dospělosti
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OSV
- rozvoj schopností poznáv.
MDV
- kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
- interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
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Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

průřezová témata

Svět práce
pracovat bez ohledu na již dosažený
stupeň vzdělání

Informatika
- pracuje uživatelským
způsobem s mobilními
technologiemi - cestování,
obchod, vzdělávání, zábava
- ošetřuje digitální techniku
a chrání ji před poškozením

- zná historii vzniku a vývoje Internetu
- zná základní služby Internetu
- elektrickou poštu suverénně používá
pro komunikaci i pro odesílání příloh

- web používá jako zdroj informací

Vytváření a publikování prezentací
– základy práce se snímky,
vlastnosti prezentací, vkládání
objektů (text, grafika, diagramy),
zásady pro zpracování počítačové
prezentace
- šablona, snímek, textové pole,
obrázek, Wordart, diagram, tabulka,
časování, efekty, přechod mezi snímky
Internet
- co to je
- kdy vznikl
- služby Internetu
El. pošta = e-mail
- připomenutí připojení přílohy
WWW = world wide web = web:
- pohyb po webu:
přes hypertextové odkazy známá
adresa, vyhledávání
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ENV
- vztah člověka k prostředí
OSV
- kooperace a kompetice
- rozvoj schopností poznáv.

9.
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Oblast :

Předmět :

Období :

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

6. - 9. ročník

očekávané výstupy RVP

školní výstupy

učivo

ročník

Informatika
- ukládání z webu:
obrázek, celá stránka
- kopírování části textu
propojení všech oblastí pro praxi
- životopis
- přihlášky
- vlastní hodnocení
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Volitelné předměty
7. ročník
 Domácí nauky
 Dramatická výchova
 Konverzace v německém jazyce
 Práce s počítačem – úvod do grafiky
 Přírodovědná praktika
 Technické činnosti
 Zdravotní tělesná výchova
8. ročník
 Angličtina – příprava na CAE
 Domácí nauky
 Dramatická výchova
 Ekologie
 Konverzace v anglickém jazyce
 Konverzace v německém jazyce
 Práce s počítačem - tvorba webových stránek
 Praktika z fyziky
 Praktika z chemie
 Ruský jazyk
 Svět v souvislostech
 Španělský jazyk
 Zdravotní tělesná výchova
9. ročník
 Angličtina – příprava na CAE
 Domácí nauky
 Dramatická výchova
 Ekologie
 Historický seminář
 Konverzace v anglickém jazyce
 Konverzace v německém jazyce
 Práce s počítačem – základy programování
 Praktika z fyziky
 Praktika z chemie
 Ruský jazyk
 Seminář z českého jazyka a literatury
 Seminář z matematiky
 Španělský jazyk
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Zdravotní tělesná výchova
Charakteristika volitelného předmětu
Zdravotní tělesná výchova je volitelný předmět, který si volí žáci s určitým zdravotním
oslabením většinou skupiny III. Vyučuje se v 7. a 8. ročníku 1 hodinu týdně.
Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního
oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby
ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti,
relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků.
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
 činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení – základní druhy
oslabení, jejich příčiny a možné důsledky
 speciální cvičení
- oslabení hybného systému
- oslabení vnitřních orgánů, zvlášť respiračního systému
- oslabení nervová a psychická
 všestranně rozvíjející pohybové činnosti – pohybové činnosti v návaznosti na
vzdělávací obsah TV
Žáci cvičí na podložce v tělocvičně. V úvodu provádějí dechová a zahřívací cvičení. V hlavní
části hodiny se každý věnuje svým cvikům, které vybere vyučující na základě žákova oslabení.
V závěru hodiny zklidnění relaxací nebo cviky z jógy. Žáci cvičí ve vhodném úboru, podle druhu
cvičení ve vhodné obuvi nebo bosi. Učitel využívá různé metody a formy práce, používá
dostupné náčiní a nářadí. Hodiny jsou oproti TV klidnější, maximálně v počtu 15 žáků, aby byla
možnost individuální kontroly.
Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována: OSV, Vý-de-o, ENV
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k:
 poznávání vlastní pohybové schopnosti a svého individuálního rozvoje
 učení speciálních vyrovnávacích cvičení souvisejících s jeho oslabením
 zvládnutí techniky cvičení a korekce podle pokynů učitele
 vytrvalosti a cílevědomosti při korekci zdravotních oslabení a systematickému sledování
zlepšení tělesné zdatnosti
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka k:
 chápání zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody, která pomůže
při řešení problémů
 zhodnocení problému při ovládnutí cviku a hledání cesty k jeho odstranění
 porovnání různých způsobů provedení a nalézání správného způsobu provedení cviku
samostatně i s pomocí učitele
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka k :
 vyslechnutí a přijetí pokynů učitele i druhého cvičence
 pozorování a hodnocení chyb svých i druhých cvičenců
 upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé
životní situaci
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Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka k :
 spolupráci při cvičení a pomoci slabšímu
 rozdělování a přijímání úkolů v rámci skupiny
 propojení zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými postoji
Učitel zadává úkoly tak, aby každý žák mohl zažít úspěch.
Kompetence občanská
Učitel vede žáka k:
 podpoře aktivního pohybu, uvědomění si nedostatků a jejich vědomé korekci
 zdůvodnění potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách a potřeby tělesných
aktivit v běžném životě
 seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin
 vytváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka k:
 zapojování do propagace zdravotně prospěšných činností
 uplatňování způsobů správného držení těla v různých pracovních činnostech
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Zdravotní tělesná výchova (ZdrTV)

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- uplatňuje správné způsoby držení těla v různých
polohách a pracovních činnostech
- zaujímá správné základní cvičební polohy
- dokáže danou polohu opravit na základě pokynů
učitele

- zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení
související s vlastním oslabením
- uvědomuje si nevhodnost některých činností
vzhledem ke svému oslabení a nutnost jejich
kompenzace

- zvládá základní techniku speciálních cvičení
podle návodu a ukázky učitele
- dokáže cvičit ve spolupráci se spolužákem
a navzájem s ním korigovat své výkony

Základní zdravotní oslabení, jejich
příčiny a možné důsledky
- základní pojmy osvojovaných činností
- prevence a korekce oslabení
- pohybový režim
- vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV
- zásady správného držení těla, dechová
cvičení, vnímání pocitů při cvičení, soustředění na cvičení a jeho přesné provádění
Oslabení hybného systému
- poruchy funkce svalových skupin
- poruchy stavby páteře (skolióza, hrudní
kyfóza, hyperlordóza, plochá záda) relaxace, správné držení, protahování a
posilování odpovídajících svalových skupin
- poruchy stavby dolních končetin (kyčelní
klouby, kolenní klouby, ploché nohy) –
zvýšení kloubní pohyblivosti, uvolnění
a posílení svalů, důraz na správné obutí
Oslabení vnitřních orgánů
- oběhový systém – mírná aktivita, dýchání,
postupná zátěž
- respirační systém – reedukace dýchání,
náprava vadného držení těla, zvyšování
celkové zdatnosti
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ročník
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Zdravotní tělesná výchova (ZdrTV)

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které
jsou v rozporu s jeho oslabením, a aktivně se jim
vyhýbá
- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost
při korekci zdravotních oslabení

- obezita – vhodná zátěž, porada při úpravě
stravovacích návyků (spolupráce s rodiči),
- vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení
a činnosti (kontraindikace)
- pohybové činnosti v návaznosti
na vzdělávací obsah TV
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ročník
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Domácí nauky
Charakteristika volitelného předmětu
Předmět Domácí nauky se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět v 7. až 9.
ročníku v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.
Vzdělávání směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků zejména
v činnostech v domácnosti, vedení domácnosti apod.
 osvojování správné volby a postupu práce
 osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce,
základů organizace a plánování práce a technologické kázně
 získávání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti
a její kvalitě
 získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce
a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního
profesního zaměření a pro další profesní a životní orientaci
 seznámení s historií domácích prací a dovedností
V předmětu domácí nauky se prolínají průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova – orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a
schopnosti, dobré vztahy k sobě samému, k dalším lidem a k dalším složkám životního
prostředí,
Výchova demokratického občana – zásady slušnosti, tolerance, odpovědného jednání, řešení
problémů samostatně a odpovědně, společná komunikace, podpora aktivity a kooperace,
zlepšování klimatu třídy a školy, harmonizování mezilidských vztahů, zlepšování vztahů žák žák, žák - učitel, učitel – rodič,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – zavést evropskou dimenzi,
evropský rozměr vzdělávání jako prostředek mezinárodní a multikulturní orientace, rozvíjet
vědomí evropské identity při respektování identity národní,
Enviromentální výchova – pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o
ekologické problematice, získané poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, péče
o květiny v bytech, třídění odpadů, zlepšování životního prostředí,
Mediální výchova – schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií,
tisku, rozhlasu, televize, internetu.
Kompetence k učení
Žák
 pozná smysl a cíl učení
 má pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů v rámci výuky
 umí posoudit vlastní pokrok
 kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich
Učitel
 zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů
 vede žáky k tomu, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou
 pozoruje pokrok u všech žáků v hodině
Kompetence k řešení problémů
Žák
 promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
 při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen
jedno správné řešení
 poznatky aplikuje v praxi
Učitel
 zajímá se o náměty
 klade otevřené otázky
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Kompetence komunikativní
Žák
 se učí správnému technologickému postupu při práci
 při komunikaci používá správné technické názvosloví
 využívá informační zdroje k získávání nových poznatků
Učitel
 zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují
 vede žáky k tomu, aby na sebe brali ohledy
Kompetence sociální a personální
Žáci
 pracují ve skupinách
 spolupracují při řešení problémů
 přispívají k diskusi a respektují názory jiných
 učí se věcně argumentovat
Učitel
 podle potřeby pomáhá žákům
 každému žákovi umožňuje zažít úspěch
 dodává žákům sebedůvěru
Kompetence občanské
Žáci
 respektují pravidla při práci
 dokáží přivolat pomoc při zranění
 chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a
historické dědictví
 projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům
Učitel
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 dodává žákům sebedůvěru
Kompetence pracovní
Žák
 dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
 používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
 dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví
a zdraví druhých
 dbá na ochranu životního prostředí
 své znalosti využívá v praxi
Učitel
 vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů
 pozoruje pokrok při práci v hodině
 jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli
 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Domácí nauky

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

Příprava pokrmů
- zvládá základní znalosti o domácnosti
- seznámení s učivem
- aplikuje základní dovednosti a návyky
- recepty a návody, kuchařské knihy
- dodržuje hygienické předpisy a pravidla
- zásady hygieny potravin
- udržuje pořádek a čistotu při práci v učebně, dbá
- bezpečnost při vaření
na bezpečnost
- orientuje se v základním vybavení
- vybavení kuchyně
- použije vhodné pomůcky a náčiní
- seznámení s elektrickými spotřebiči
- ovládá základní principy stolování
- úprava stolu, stolování
- skladování potravin, druhy koření
- bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny
- má představu o zdravé výživě člověka
- zdravá výživa
- získává poznatky o úpravě pokrmů
- studená kuchyně, teplá kuchyně
- používá jednoduché činnosti při přípravě pokrmů
- úprava pokrmů
Provoz a údržba domácnosti
- používá znalosti o vzniku a vývoji oděvu
- vznik a vývoj oděvů
- seznámí se s kulturou a historií odívání
- kultura odívání - Egypt, Řecko, Řím, šat
v době románské, gotické, renesanční,
barokní, rokokové, v 19. a 20.století
- užívá jednoduché postupy ručního šití
- základy ručního šití, druhy stehů
- orientuje se ve výběru vhodných postupů
- výběr vhodného materiálu k šití
a materiálů
- návlek spodní a vrchní nitě
- orientuje se v návodech, obsluze šicích strojů
- zapojení šicího stroje a žehličky
a žehliček
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Oblast :
Volitelný předmět

Předmět :
Domácí nauky

školní výstupy

učivo

Provoz a údržba domácnosti
- dodržuje zásady ochrany a bezpečnosti při práci
- bezpečnost při šití a žehlení
- chápe pojem, estetiku, vkus, úpravu
- základy pletení a háčkování - základní oko,
- využívá znalosti v domácnosti
hladce, obrace
- zná základy pletení a háčkování
Příprava pokrmů, provoz a údržba domácnosti
- má znalosti o výživě člověka, potravě
- hygiena výživy - výživa člověka
- připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami - zásady správné výživy - výživová hodnota
zdravé výživy
- režim dne, životospráva a vhodná sestava
jídelníčku
- dodržuje základní principy stolování, společenské- úprava stolu a bytu, podávání základních
ho chování a obsluhy u stolu ve společnosti
druhů pokrmů a nápojů
- stolování, inventář, aranžování květin
- dekorace v domácnosti
- má představu o předpisech a hygienických
- společenské chování
pravidlech, dodržuje zásady bezpečnosti práce a
- kuchyně - udržování pořádku a čistoty,
poskytne první pomoc při úraze
bezpečnost a hygiena provozu
- nákup, skladování a správné využití potravin
- má představu o základních činnostech přípravy
- kuchařské knihy, vhodná sestava jídelníčku
pokrmů
- polévky, omáčky, saláty, pečivo, úpravy
- volí správnou odpovídající technologii
masa, ryb a drůbeže
- získává informace o ekonomice v rodině
- úpravy tepelné, za studena
- dodržuje zásady zdravého a příjemného
- finance, provoz a údržba domácnosti
prostředí v bytě
- orientuje se ve funkcích šicího stroje
- šicí stroj - strojové šití, druhy stehů
- má představu o využití ručního šití
- ruční šití - dekorativní stehy

391

Období :
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Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Domácí nauky

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

Péče o dítě
- základní lidská práva
- orientuje se v období dospívání
- puberta a dospívání
- získává poznatky o antikoncepci
- antikoncepce
- umí ovládat své city, umí vyjádřit své pocity
- vztahy mezi partnery, příprava na rodičovství
- vytváří si vztah ke své budoucí rodičovské roli
- početí, těhotenství
- získává odpovědnost za zrod nového života
- vývoj jedince, správné prostředí
- umí pečovat o dítě v prvních dnech, týdnech
- novorozenec, kojenec, batole
a měsících života
- výživa a hygiena kojence
- má představu o výživě novorozence, batolete
- růst a vývoj v prvním roce života
a dítěte předškolního věku
- batole - psychický a fyzický vývoj dítěte
- výchovná péče a předškolní věk
- výchova hrou, odměny, tresty
- potřeby a výživa dítěte
- má představu o správné výchově a vývoji dítěte
- bezpečnost dítěte školního věku
školního věku
- péče o nemocné dítě
- vytváří si správný životní styl pro ovlivnění zdraví
svého dítěte
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Přírodovědná praktika
Charakteristika volitelného předmětu
Předmět Přírodovědná praktika si mohou zvolit žáci 7. ročníku a v učebním plánu
je vymezen hodinou týdně. Výuka navazuje na obsah učiva předmětu přírodopis 6. a 7. ročník.
Zaměření předmětu:
 důraz je kladen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzájemných vztahů ve
vzdělávací oblasti Člověk a příroda
 svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji
porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost
přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě
 nedílnou součástí výuky je praktické poznávání přírody a organismů (živých přírodnin i
preparátů)
 žáci se učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si
otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat
pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy
Formy realizace předmětu:
 přírodovědné vycházky, exkurze
 badatelská činnost
 krátkodobé projekty
 skupinová práce
 prožitkové hry
Hodnocení je zaměřeno na schopnosti plnit zadané úkoly, umět pracovat ve skupině i
samostatně, prezentovat vhodnou formou své výsledky a názory, prakticky se zapojit do
různých aktivit.
Výchovné a vzdělávací strategie:
 žákům je umožněno samostatně či v týmech pozorovat, experimentovat
 žáci jsou vedeni k plánování postupů a úkolů
Učitel
 předkládá dostatek učebních textů, odborných článků, umožňuje žákům pracovat
s odbornou literaturou, encyklopediemi, internetem
 zařazuje metody, při kterých jsou žáci vedeni k samostatným řešením problémů
 zadává komplexní úkoly, které zahrnují informace a poznatky z celého vzdělávacího
oboru
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
 vede žáky k dodržování pravidel bezpečného a ohleduplného chování v přírodě
 dává žákům příležitost přírodu si vlastnoručně „osahat
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Přírodovědná praktika

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

ročník

část botanická
- zachází s lupou a mikroskopem, umí připravit
jednoduchý mikroskopický preparát, pozoruje
a kreslí připravené nebo trvalé preparáty
- popíše (nakreslí) stavbu těla hub, z nich pozná
několik vybraných druhů
- aplikuje zásady správného houbaření a zpracování
hub
- rozliší známější jedovaté houby od jedlých
- určí některé druhy lišejníků

- uvede příklady mechů kapradin a jejich nejčastější
výskyt

- rozliší semena jehličnanů a zná jejich stavbu
(s uvedením příkladů)
- určí některé druhy jehličnanů
- vysvětlí význam lesa pro přírodu a pro lidi
- samostatně i ve spolupráci s vrstevníky pozoruje,
porovnává a třídí, své výsledky porovnává a snaží
se vyvodit závěr
- připravuje sbírky a fotografie nashromážděných
přírodních materiálů

houby nižší a vyšší
- vypěstování plísně hlavičkovité nebo jiné
plísně, její pozorování
- procvičování poznávání plodnic hub
a odlišování jedovatých hub
- lišejníky - stavba stélky

vyšší rostliny
výtrusné rostliny
- stavba těl mechů, poznávání mechů,
mikroskopování částí jejich těl
- pozorování výtrusnic a výtrusů kapradin
nahosemenné rostliny
- poznávání a pozorování jehličnanů
- jednoduché nákresy a příprava sbírek
vzorků zkoumaných částí těl nahosemenných rostlin
- kreslení nebo fotografování samostatně
rostoucích jehličnatých stromů
- les, jeho význam a ochrana
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Přírodovědná praktika

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

ročník

část botanická
- rozliší druhy stonků, popíše (případně) nakreslí
jejich stavbu, připraví mikroskopický preparát
příčného řezu stonkem
- rozliší některá semena a plody
- popíše květ, rozliší některá květenství
- určí některé druhy bylin a dřevin krytosemenných
rostlin ze svého okolí
- pracuje s atlasy (případně s klíči) k určování rostlin,
zhotovuje sborníkové karty a herbáře
- zvládá jednoduché postupy práce při manipulaci
s přírodními materiály
- vysvětlí funkci botanických zahrad

krytosemenné rostliny
- základní orgány rostlin (kořen, stonek, list,
semena, plody, květy) - výroba sborníkových
karet
- třídění vybraných druhů rostlin do čeledí
(atlasy, případně i klíče)
- pozorování přírody (např. hustota výskytu
druhů, zastoupení druhů, vztahy rostlin, …)
- příprava herbářů
- pěstování vybrané rostliny, srovnávací
pokusy
- rostliny cizích zemí
- ochrana přírody, botanické zahrady

část zoologická
- objasní pojem bezobratlý živočich a uvede příklady
- popíše na základě dřívějších poznatků vnější
stavbu těla hlemýždě a způsob jeho života
- uvede příklady různých skupin členovců
- objasní, co je vnější kostra hmyzu a jakou má
funkci
- pozoruje projevy života členovců
- provede záznamy pozorování a schematické
znázornění pozorovaného objektu
- vysvětlí škodlivost a užitečnost organismů

bezobratlí živočichové
- zástupci našich měkkýšů
- pozorování hlemýždě, jeho pohybu
- ulity, lastury, mořští měkkýši
- členovci (vnější kostra, článkované
končetiny)
- pozorování stavby těla a reakcí různých
druhů hmyzu, mikroskopování částí jejich
těl (výběr)
- zhotovování mikroskopických preparátů
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Přírodovědná praktika

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

ročník

část zoologická
- vyhledává informace na internetu, pracuje s atlasy,
vypracovává samostatné referáty, umí pak své
poznatky vhodně prezentovat před ostatními
spolužáky

- vysvětlí rozdíl mezi bezobratlými živočichy
a obratlovci
- nakreslí jednoduchý náčrt těl ryby, vysvětlí
přizpůsobení ryb prostředí
- určí vybrané druhy našich i jinde žijících ryb,
obojživelníků, plazů
- pozoruje, kreslí a popisuje ptačí pera, skořápky
vajec ptáků, stavbu těl ptáků

částí těl členovců, pozorování trvalých
preparátů
- škůdci a otázka "škodlivosti a užitečnosti",
biologická rovnováha
- užitkové a chráněné druhy hmyzu
obratlovci
- pozorování života ryb, obojživelníků a plazů
- určování ryb, obojživelníků, plazů podle
diakritických znaků (druhy)
- pozorování částí těl ryb (ploutve, šupiny,
kosti, kůže, plynový měchýř)
- zhotovení malého akvária
- dávní plazi (cesta do pravěku)
- první pomoc při uštknutí hadem
- pozorování života ptáků v přírodě (stavba
hnízd, výchova mláďat,…)
- pozorování ptačího peří, kostí, ptačích
hnízd, vajíček (vnitřní složení, zkouška na
uhličitan vápenatý)
- zoologické zahrady - význam

ekosystémy
- chápe důležitost odpovědnosti ve vztahu k biosféře
a ochraně přírody a přírodních zdrojů
- je si vědom vlastní odpovědnosti za kvalitu svého
okolí

- půda - jak se žije v půdě
- vzduch - život ve vzduchu
- voda - vodní živočichové
- les - zdravý a mrtvý les
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Technické činnosti
Charakteristika volitelného předmětu
Tento volitelný předmět má umožnit žákům zvládnout základy technického kreslení
potřebné pro další studium a především pro praktický život. Žáci by se měli naučit používat
pomůcky a materiály pro rýsování a umět nakreslit jednoduché technické výkresy podle
předlohy a opačně podle výkresu zhotovit výrobek.
Praktická část tohoto volitelného předmětu má žákům poskytnout další možnosti rozvoje
manuálních zručností a dovedností při náročnějších pracích s různými technickými materiály a
současně je vést k dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.
Předmět přispívá k ještě větší kompletnosti praktických zkušeností a dovedností žáků
v přípravě na další studium nebo v profesní orientaci žáků.
Kompetence k učení
Učitel:
 podporuje u žáka samostatnost a tvořivost
 učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti
 při hodnocení používá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace
 učí trpělivosti
Kompetence k řešení problému
Učitel:
 učí žáky nebát se problémů
 na modelových příkladech učí žáky užívat různé algoritmy řešení problémů
Učitel podporuje:
 různé přijatelné způsoby řešení problémů
 samostatnost, tvořivost a logické myšlení
 využívání moderní techniky při řešení problémů
Kompetence komunikativní
Učitel:
 netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé chování žáků
 důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených ve školním řádě, v řádě dílen
 vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
Kompetence občanská
Učitel:
 důsledně dbá na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních
normách školy
 vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí
Učitel netoleruje:
 agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy v chování žáků
 nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci
 žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) negativních jevů
Kompetence pracovní
Učitel:
 vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou prací netrestá, kvalitně odvedenou práci
vždy pochválí
 důsledně žáky vede k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění
povinností a závazků
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Technické činnosti

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnosti
a hygieny práce v dílnách získané v 6. ročníku
a vhodně je aplikuje na složitější práce
- rozšíří si znalosti v bezpečnosti práce při obrábění
dřeva, plastů i kovů
- zvláštní pozornost věnuje bezpečnosti práce při
pájení materiálů s důrazem na možnost úrazu
elektrickým proudem
- ovládá základní body pracovního řádu školních dílen
- seznámí se ze základy technického zobrazování –
jednoduchý náčrt, technický výkres nebo schéma
- naučí se základům pravoúhlého promítání a způsobům správného kótování
- samostatně nakreslí, čte a zhotoví jednoduché
technické výkresy a vyrobí podle nich výrobky
z různých technických materiálů
- dle možnosti se seznámí s vytvářením technických
výkresů za pomoci počítačových programů
- naváže na základní dovednosti a zkušenosti získané
v minulém ročníku v pracovních činnostech a rozšíří
si je o základy vrtání dřeva a plastů
- prakticky se naučí používat jednoduché nástroje při
ručním vrtání
- formou ukázky se seznámí se základy strojního
obrábění dřeva a plastů dle vybavení školních

ročník

- bezpečnost a hygiena práce

- pracovní řád školních dílen
- technické kreslení

7.

- práce se dřevem a plasty
- jednoduché výrobky ze dřeva a plastů
podle technického výkresu se zaměřením
na zhotovení otvorů a nepravidelných tvarů

398

průřezová témata

Základní škola, Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
Školní vzdělávací program

Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Technické činnosti

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

dílen s důrazem na bezpečnost práce na těchto
strojích
- dále se zdokonaluje v dalších základních dovednostech při ručním opracování kovů, podrobně se
seznámí s přesným měřením pomocí posuvného
měřítka a dokáže je využívat při své práci
- své znalosti a dovednosti si rozšíří o další způsoby
spojování kovů: pájením měkkou pájkou
- orientačně se seznámí se základy ručního řezání
závitů
- samostatně navrhne, nakreslí jednoduchý výkres
a vyrobí výrobek kombinovaný ze dřeva, plastu
a kovu

ročník

- práce s kovem

7.
- samostatná tvořivá práce
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Dramatická výchova
Charakteristika volitelného předmětu
Vyučuje se jako volitelný předmět v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v
budově školy.
Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce
prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění. Jako pedagogická disciplína pracuje
s mezilidskými vztahy, se situacemi a následnými hrami, v nichž se především řeší určité
modelové problémy. Jedná se především o přímý prožitek a vlastní zkušenost v jednání žáků.
Vzdělávací obsah předmětu v sobě zahrnuje tři spolu úzce související složky: základní
předpoklady dramatického jednání, proces dramatické a inscenační tvorby, recepci a reflexi
dramatického a divadelního umění.
Dramatická výchova úzce spolupracuje zejména se vzdělávacími obory:
 Umění a kultura
 Jazyk a jazyková komunikace
 Člověk a společnost
 Člověk a zdraví
 Informační a komunikační technologie
Do obsahu vyučovacího předmětu jsou integrována zejména tato průřezová témata:
 osobnostní a sociální výchova
 multikulturní výchova
 mediální výchova
Kompetence k učení a kompetence pracovní
Učitel motivuje žáka k získávání
 nezbytných teoretických informací k praktické dramatické činnosti
 zájmu o dramatické umění
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 zejména v procesu dramatické a inscenační tvorby učí žáka zkoumat dané téma
z různých úhlů pohledu
 vede žáka k uvědomování si důsledků lidského jednání
 vede žáka k schopnosti reflexe a hodnocení své práce i práce ve skupině
Kompetence komunikativní
Učitel
 pomocí rolové hry jako základní metody dramatické výchovy umožňuje žákům
formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory
 vede žáka k práci s různými typy textů a záznamů
Kompetence sociální a personální
Učitel
 pomocí rolové hry a diskuse učí žáka naslouchat promluvám jiných a reagovat na ně
 vede žáka v diskusi k argumentaci a obhájení svého vlastního názoru
Kompetence občanské
Učitel
 vede žáka pomocí práce s náměty a tématy, které se týkají mezilidských vztahů a
fungování společnosti jako takové, k hledání etických hodnot
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Dramatická výchova

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- dokáže se uvolnit před kolektivem, spolupracuje

- zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu,
artikulace a správného držení těla
- dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní
emoce a rozpozná je v chování druhých
- rozlišuje herní a reálnou situaci, přijímá pravidla
hry, vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně
v nich jedná
- rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně,
s partnerem, ve skupině), přijímá herní pravidla
a tvořivě je rozvíjí
- s pomocí učitele diskutuje o svém zážitku z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního,
rozhlasového)

ročník

dramatické hry a cvičení
- seznámení s křestními jmény pomocí her
- uvědomění si své identity
- hledání, co máme společného (ve dvojici,
ve skupině)
práce s dechem, správné tvoření hlasu,
verbální a neverbální komunikace
- rozvoj smyslového vnímání
- pozorné vnímání světa barev, zvuků, vůní…
- rozvoj rytmického cítění, dynamiky
v pohybu, v řeči
komunikační dovednosti
- komunikace v běžných životních situacích
- vyjádření vlastního zážitku nebo názoru
- jednoduché improvizace

recepce a reflexe dramatického umění
- základní stavební prvky dramatu - situace,
postava, konflikt
- současná dramatická umění a média divadelní, filmová, televizní, rozhlasová
a multimediální tvorba
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Dramatická výchova

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- propojuje dovednosti těla a zároveň je kombinuje
za cílem vyjádření vnitřních vztahů, emocí
- propojuje rytmus pohybu a slova
- vyjádří narůstání intenzity výrazu až k vrcholu

- prozkoumává témata z více úhlů pohledu
a pojmenovává hlavní téma a konflikt
- uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou

- pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových
prostředků
- prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na
základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele
na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace
svých spolužáků
- diskutuje o zážitku z dramatického díla - divadelního,
televizního, rozhlasového
- rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní
divadelní druhy

neverbální komunikace
- vyjadřování emocí, pocitů, postojů
rozvíjení rytmického cítění
- propojování rytmu pohybu a slova
- hudba a drama
- gradace
komunikační dovednosti
- dramatické situace, náměty a témata,
konflikt jako základ
- vytváření situací dle tématu vycházejícího
z běžného života
- různá řešení jedné situace
prohlubování schopnosti partnerského
i skupinového kontaktu
- etudy na upevňování vzájemné důvěry
- dramatická improvizace
- hra v roli, simulované situace
- stavba dramatické etudy, rekvizity
rozvoj kulturního vnímání
- dramatické žánry, divadelní druhy
- výrazové prostředky
- dramatická díla
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Dramatická výchova

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- dodržuje základy hlasové hygieny a správného
držení těla
- uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev

- pracuje s tématem, dále ho rozvíjí, jedná
s imaginární rekvizitou

- přijímá pravidla a tvořivě je rozvíjí
- přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako
ke společnému tvůrčím procesu, ve kterém přijímá
a plní své úkoly
- přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu
a prezentaci
- rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém
díle základní prvky dramatu
- pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry
a jejich hlavní znaky
- kriticky hodnotí dramatická díla i současnou
mediální tvorbu

rozvoj osobnosti, kultura mluveného
projevu
- rozvoj smyslového vnímání
- rozvoj představivosti, fantazie (oživlý
předmět)
- artikulace, dýchání, intonace, tempo
- těžiště těla, obratnost, koordinace,
propojení pohybu s dechem a hlasem
práce s tématem
- rozvíjení citlivosti na podněty
- imaginární, zástupné rekvizity
- stavba jednoduché etudy
příprava inscenace
- výběr
- provozní a technické činnosti spojené
s přípravou
- obsazení
- tvarování
- komunikace s divákem
základní dramatické žánry
- komedie, tragédie, drama
základní divadelní druhy
- činohra, loutkové divadlo, opera, opereta,
muzikál, balet, pantomima
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Práce s počítačem
Charakteristika volitelného předmětu
Vyučuje se jako volitelný předmět v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá
v počítačových učebnách v budově školy.
V 7. ročníku je předmět zaměřen na základy počítačové grafiky, kde jsou žáci
seznamováni s prací s digitální fotografií, její úpravou v různých obrázkových editorech, s
rozdíly mezi rastrovým a vektorovým zobrazením, s tiskem fotografií,…
V 8. ročníku jsou žáci vedeni k tvorbě jednoduchých webových stránek v jazyce HTML.
V 9. ročníku se seznámí se základy programování.
Učivo je realizováno převážně aktivní prací na PC. K ověření znalostí a dovedností jsou
zadávány domácí projekty z probraného učiva.
Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce, podmínkou
k profesnímu růstu, rozvíjení zájmové činnosti.
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k:
 poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a
komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením
na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
 samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií
v praktickém životě, žák pro toto poznávání využívá zkušeností s jiným SW, spolupráci
s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod.
 pořizování si takových poznámek, které mu potom pomohou při praktické práci s technikou
a dalších praktických úkolech
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka k
 tvořivému přístupu při řešení zadaných úloh a projektů
 chápání, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi často
setká s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
 praktickému řešení problémů
 nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce
 samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka k (ke)
 komunikaci na dálku s využitím vhodné technologie – některé práce žák odevzdává
prostřednictvím elektronické pošty
 dodržování vžité konvence a pravidel při komunikaci (forma vhodná pro danou
technologii, náležitosti apod.)
 tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci vlastních
pracovních výsledků
 publikování a prezentování vlastní tvorby (školní časopis, web apod.)
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka k (ke)
 kolegiální radě či pomoci, k postupné práci v týmu, rozdělení a plánování práce, tvorbě a
dodržování časového harmonogramu apod.
 hodnocení prací, žák se učí hodnotit svou práci i práci ostatních, při vzájemné
komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je
různě chápavý a zručný
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důslednému dodržování společně dohodnutých pravidel chování, aby se žáci vzájemně
nevyrušovali při tvořivé práci

Kompetence občanské
Učitel vede žáka k
 poznávání vazeb na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon,
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) , důslednému dodržování těchto pravidel
(citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo,
nevydávají cizí referát za svůj ...)
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka k
 dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou
(vzdálenost monitoru od očí, velikost pracovního místa)
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Práce s počítačem

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

ročník

úvod do grafiky
- pozná rozdíl mezi body a křivkami
- uvědomí si, kdy maluje a kdy kreslí
- umí se orientovat v penále = panely nástrojů
v Malování
- uvědomí si, že se dá stejně dobře pracovat s volně
šiřitelnými nebo legálně zakoupenými programy,
že pirátské kopie jsou zakázané
- ukládá obrázky v různých formátech
- pracuje s digitálním fotoaparátem
- rozliší vady na fotografii a umí je opravit
- uvědomí si důležitost skenování starých fotografií,
dokumentů apod.
- umí vkusně rozmístit fotografie do koláže, opatří je
rámečky a vhodnými poznámkami
- umí pracovat s tiskárnou, nastavit tisk na co
nejkvalitnější fotografii

- malujeme rastrové obrázky
- program Malování
- seznámení s vektorovými obrázky
- vysvětlení rozdílu mezi rastrovým
a vektorovým obrázkem
- seznámení s volně šiřitelnými programy
pro úpravu fotografií a tvorbu vektorových
kreseb
- něco o teorii - rozlišení barev, bity, bajty,
formáty obrázků
- digitální fotoaparát
- úpravy fotografií

7.

- rámečky, oválky, retuš, klonovací razítko
- základy tisku fotografií
- jednoduchá koláž
- jednoduché logo

tvorba webových stránek
- ovládá základy jazyka HTML
- pozná typy webových editorů
- používá internetovou terminologii

- základní pokyny programování, příkazy
a tagy
- přednosti různých editorů
- menu, layout, background, frame a další
nezbytné výrazy
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Práce s počítačem

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

ročník

tvorba webových stránek
- orientuje se ve struktuře webové stránky a zná její
náležitosti
- využije své znalosti práce s grafikou a použije je
pro vlastní grafický návrh webové stránky

- dokáže vytvořit komplexní webovou stránku
a prezentovat ji na internetu

- dozví se možnosti propagace své stránky
v internetových katalozích a dokáže stránku
vhodně označit

- co nesmí chybět
- vhodná volba struktury stránky
- volba barev a fontů
- vytvoření grafické podoby stránky
a její převedení do web editoru
- použití fotografii, jejich komprimace nebo
vytvoření webového fotoalba
- v internetovém prohlížeči si ověří funkčnost
své stránky včetně všech odkazů
- stránku prezentuje na sebou založené
doméně
- registrace vytvořené stránky na
nejdůležitějších serverech
- vytvoření vhodného popisu webu a
založení do patřičného katalogu

8.

základy programování
- používá hlavní okruh HTML značek (tagů)
- zvládá naprogramovat strukturu webu
- ovládá pokročilejší příkazy jazyku HTML
- využívá nadstaveb tohoto jazyka

- zná základy CSS

- struktura, text, bloky, seznamy, odkazy,
obrázky, tabulky, rámy, objekty, formuláře,
hlavička, skripty a styly, rozšíření
- syntaxe, terminologie, URL, barvy, délky,
znakové entity, nejdůležitější tagy, obecné
atributy, XHTML, rozdíly syntaxe HTML
a XHTML, rejstřík tagů
- úvod do CSS, proč a k čemu
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Práce s počítačem

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

ročník

základy programování
- využívá styly a efekty písem

používáme styly
- strukturování textů je nutný předpoklad
pro efektivní stylování
- tabulky s příklady, informace o podpoře
v prohlížečích

- zná základy JavaScript

- první JavaScript v HTML - psaní
do dokumentu
- Javascript - praktické použití skriptů

- seznámí se s programem „ Imagine logo“
- ovládá základní i pokročilejší příkazy v programu
Imagine logo

- Imagine logo - program
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Konverzace v německém jazyce
Charakteristika volitelného předmětu
Konverzace v německém jazyce je volitelný předmět pro 7.,8. a 9. ročník. Výuka probíhá
„v blocích“, tj. ve skupinách žáků z různých tříd v rámci jednoho ročníku.
Výuka směřuje k nácviku komunikativních dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení),
k praktickému používání jazyka jako komunikačního prostředku, tedy jako prostředku
dorozumívání. Pozornost se věnuje rozvoji řečových dovedností, čtení, poslechu a také
písemnému vyjadřování.
Kompetence k učení
Učitel:
 vede žáka k zodpovědnosti za jeho vzdělávání pro budoucnost
 vysvětluje smysl a cíl učení
 učí žáka vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 podporuje samostatnost a tvořivost
 podporuje týmovou práci
Kompetence komunikativní
Učitel
 podporuje různé formy komunikace v rámci Evropy i světa
 klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace
 vede žáka k pozitivní prezentaci a reprezentaci jeho osoby i školy na veřejnosti
Kompetence sociální a personální
Učitel
 podporuje skupinovou výuku a kooperativní vyučování
 učí žáky pracovat v týmech
 učí žáky kriticky hodnotit svoji práci i práci týmu
 netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
Kompetence občanské
Učitel
 vede žáka k sebeúctě a úctě k druhým lidem
 nabízí žákům pozitivní pohled na svět jako protipól k nežádoucím patologickým jevům
 v hodnocení uplatňuje prvky pozitivní motivace
Kompetence pracovní
Učitel
 vede žáka k pozitivnímu vztahu k práci
 při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Konverzace v německém jazyce

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby
- rozumí známým každodenním výrazům, základním
frázím a jednoduchým větám
- rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci

Použít jednotlivé komunikativní dovednosti v běžných
každodenních situacích přiměřených k úrovni znalosti
jazyka, aplikace slovní zásoby v probíraných
tematických okruzích a situacích
- moje rodina
- škola – školní potřeby, rozvrh hodin,
- týden – dny v týdnu, můj týden

- reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy
a konverzace

- barvy
- jídlo a pití

- zapojí se do jednoduché konverzace dalších osob
prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované

- abeceda a práce se slovníkem
- čísla

informace
-- odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu

- zvířata
- svátky – Vánoce, Velikonoce

textu
- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo

- koníčky a záliby
- poznáváme Německo

význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Konverzace v německém jazyce

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby
- rozumí známým každodenním výrazům, základním
frázím a jednoduchým větám
- rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci
- reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy
a konverzace
- zapojí se do jednoduché konverzace dalších osob
prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované
informace
-- odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
textu
- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo
význam slova ve vhodném výkladovém slovníku

Použít jednotlivé komunikativní dovednosti v běžných
každodenních situacích přiměřených k úrovni znalosti
jazyka, aplikace slovní zásoby v probíraných
tematických okruzích a situacích
- sport
- zdraví a lidské tělo
- poznáváme německy mluvící země a jejich kulturu
- čtení a poslech příběhů
- hudba
- koníčky, přátelé a volný čas
- zvířata
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ročník
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průřezová témata
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Konverzace v německém jazyce

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

ročník

- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby
- rozumí známým každodenním výrazům, základním
frázím a jednoduchým větám
- rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci
- reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy
a konverzace
- zapojí se do jednoduché konverzace dalších osob
prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované
informace
-- odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
textu
- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo
význam slova ve vhodném výkladovém slovníku

Použít jednotlivé komunikativní dovednosti v běžných
každodenních situacích přiměřených k úrovni znalosti
jazyka, aplikace slovní zásoby v probíraných
tematických okruzích a situacích
- poznáváme německy mluvící země a jejich kulturu
- čtení a poslech delších textů a příběhů
- cestování
- móda a oblečení
- televize a média

9.
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Ruský jazyk
Charakteristika volitelného předmětu
Ruský jazyk je volitelný předmět pro 8. a 9. ročník. Výuka probíhá „v blocích“, tj. ve
skupinách žáků z různých tříd v rámci jednoho ročníku. V tomto cizím jazyce volitelného
předmětu je dotace jedna hodina týdně pro každý ročník, tedy přibližně 33 hodin ročně pro 8.
ročník a 33 hodin pro 9. ročník
Výuka směřuje k praktickým dovednostem, k praktickému používání jazyka jako
komunikačního prostředku, tedy jako prostředku dorozumívání. Pozornost se věnuje rozvoji
řečových dovedností, čtení a také písemnému vyjadřování.
Výklad prvků gramatiky je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena podle
praktického využití v současném světě. Předmět také umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu
života lidí z jiných zemí a prohlubuje vědomí mezinárodního porozumění a tolerance.
Kompetence k učení
Učitel:
 vede žáka k zodpovědnosti za jeho vzdělávání pro budoucnost
 vysvětluje smysl a cíl učení
 učí žáka vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 podporuje samostatnost a tvořivost
 podporuje týmovou práci
Kompetence komunikativní
Učitel
 podporuje různé formy komunikace v rámci Evropy i světa
 klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace
 vede žáka k pozitivní prezentaci a reprezentaci jeho osoby i školy na veřejnosti
Kompetence sociální a personální
Učitel
 podporuje skupinovou výuku a kooperativní vyučování
 učí žáky pracovat v týmech
 učí žáky kriticky hodnotit svoji práci i práci týmu
 netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
Kompetence občanské
Učitel
 vede žáka k sebeúctě a úctě k druhým lidem
 nabízí žákům pozitivní pohled na svět jako protipól k nežádoucím patologickým jevům
 v hodnocení uplatňuje prvky pozitivní motivace
Kompetence pracovní
Učitel
 vede žáka k pozitivnímu vztahu k práci
 při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Ruský jazyk

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- osvojí si postupně 33 písmen azbuky podle
obtížnosti
- shodná s latinkou
- odlišná od latinky
- podobou shodná s latinkou, ale významem odlišná
- vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném
rozsahu slovní zásoby
- rozumí jednoduchým pokynům a větám a adekvátně
na ně reaguje
- pochopí obsah a smysl jednoduchých vět a textů
- začíná používat slovník
- sestaví a reprodukuje jednoduché rozhovory
i jednoduchá písemná sdělení
- gramaticky správně tvoří jednoduché věty
- jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích

- čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu
- rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici
a některých časopisech

- pozdraví, rozloučí se, představí se, osloví
osoby, vyjádří souhlas i nesouhlas, zeptá
se na jméno spolužáka
- osvojuje si azbuku a energický slovní
přízvuk
- získává postupně jen základní znalosti
o gramatice
- počítá do sta
- představí členy rodiny
pojmenuje:
- běžné vybavení místnosti
- tradiční vánoční předměty
- běžné ovoce a zeleninu
- běžné potraviny a nápoje
- části lidského těla
- běžné části oblečení
- požádá o konkrétní zboží v obchodě
- druhy sportu
- dny, měsíce
- činnosti ve škole i ve volném čase
- sestavení jednoduchého dopisu a adresy
- postupně si osvojuje základní gramatiku
- mluví i napíše o své škole, rodině, bydlišti,
koníčcích
- užívá jednoduché obraty ke zdvořilému
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Ruský jazyk

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

ročník

oslovení, pozvání, omluvě, prosbě, žádosti
- domluví se s kamarády na tom, co budou
dělat odpoledne
- užívá jednoduché obraty k objednání jídla
a pití
- umí se zeptat na cestu na nádraží, letiště,
poštu
- jednoduše vyjádří, co ho bolí, a pojmenuje
některé nemoci
- popíše, jaké je venku počasí, a přírodu
kolem
- sestaví jednoduché blahopřání
- vysvětlí, jak použít telefon
- počítá do tisíce
- pohovoří o městě, ve kterém žije
- pozve na kulturní akce (kino, divadlo,
koncert)
- navrhne, kam jet o prázdninách na
dovolenou

9.

- rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované
konverzaci
- odvodí pravděpodobný význam nových slov
z kontextu
- vyhledává význam slov ve vhodném slovníku
- sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení
- stručně reprodukuje jednoduchý text
- gramaticky správně tvoří jednoduché věty
- jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích
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Španělský jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět Španělský jazyk naplňuje očekávané výstupy Volitelného předmětu
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Španělský jazyk je vyučován tak,
aby logicky navazoval na výuku anglického, českého, stejně jako jiných vyučovaných jazyků.
Vyučovací předmět Španělský jazyk je realizován v 8. a 9. postupném ročníku, a to s
hodinovou týdenní dotací. Výuka předmětu probíhá ve skupinách žáků z různých tříd v 8. nebo
9. ročníku najednou
Kompetence k učení
Učitel
 nabízí žákům aktivační metody, které je povedou k samostatné práci s dvojjazyčnými a
výkladovými slovníky
 vytváří žákům dostatek komunikačních příležitostí pro používání španělského jazyka
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vede žáky k porovnávání stavby španělského, anglického a českého jazyka,
vyhledávání shod a odlišností
 předkládá žákům konkrétní situace, k jejichž zvládnutí je nezbytné použití španělského
jazyka
Kompetence komunikativní
Učitel
 nabízí žákům dostatek možností k porozumění španělsky vedenému rozhovoru a
španělsky psaným jednoduchým textům
 vede žáky k tomu, aby se nebáli používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk
Kompetence sociální a personální
Učitel
 navozuje dostatek situací, které povedou k uvědomění si společných rysů lidí z různého
jazykového prostředí
 vytváří situace, ve kterých si žáci budou uvědomovat potřebu vzájemného respektu a
pomoci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Kompetence občanské
Učitel
 na příkladech z latinskoamerických zemí a USA vede žáky k tomu, aby se snažili vcítit
do problémů minorit ve světě i u nás
Kompetence pracovní
Učitel
 vede žáky k uvědomělému a správnému používání studijních materiálů a jazykových
příruček pro samostatné studium
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Španělský jazyk

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby
- rozumí známým každodenním výrazům, zcela
základním frázím a jednoduchým větám

- rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně
reaguje
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu,
v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď
na otázku
- používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný
slovník
- sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě,
své rodině a běžných každodenních situacích,
vyplní základní údaje do formulářů
- reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace
- napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení
za správného použití základních gramatických
struktur a vět
- zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované
konverzace dalších osob prostřednictvím běžných
výrazů, poskytne požadované informace

- pravidla výslovnosti a pravopisu, bez
interpunkce
- pozdravy
- oslovení
- představování
- poděkování
- otázky na zdraví, čas, pojmenování
předmětů
- přítomný čas prostý
- blízká budoucnost
- vyhledávání neznámých slov
z jednoduchého textu
- přídavná jména
- číslovky základní do 100
- sloveso "ser"
- poslechová cvičení
- vyprávění v přítomném času
- otázka a zápor
- osobní zájmena
- použití základních předložek "a, de, con"
- směrování a orientace
- slovesa "estar, hay"
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Španělský jazyk

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby
- rozumí známým každodenním výrazům, zcela
základním frázím a jednoduchým větám

- rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně
reaguje
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu,
v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď
na otázku

- používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný
slovník
- sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě,
své rodině a běžných každodenních situacích,
vyplní základní údaje do formulářů
- osvojí si slovní zásobu tématu škola
- napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení
za správného použití základních gramatických
struktur a vět

- změny pravopisu s ohledem na výslovnost
- čtení – procvičování
- zápis známého textu podle diktátu
- žádost
- telefonní rozhovor
- v restauraci
- dialog v přítomném čase na každodenní
téma
- pasivní znalost rozkazovacího způsobu
- porozumění jednoduchému návodu, receptu
- přítomný čas průběhový
- budoucí čas prostý
- porozumění textu: složený minulý čas,
pasivní znalost jednoduchého perfekta
a imperfekta
- popis - práce se slovníkem
- rozšiřování slovní zásoby pomocí slovníku
- vyhledávání internacionalismů
- názvy profesí a činností
- časový rozvrh dne
- životopis
- popis místnosti a pomůcek
- vyjádření zájmu a nevole ("gustar")
- omluva, přání, pozvání, sjednání schůzky
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Konverzace v anglickém jazyce
Charakteristika volitelného předmětu
Konverzace v anglickém jazyce je volitelný předmět pro 8. a 9. ročník. Výuka probíhá „v
blocích“, tj. ve skupinách žáků z různých tříd v rámci jednoho ročníku.
Výuka směřuje k praktickým dovednostem, k praktickému používání jazyka jako
komunikačního prostředku, tedy jako prostředku dorozumívání. Pozornost se věnuje rozvoji
řečových dovedností, čtení a také písemnému vyjadřování.
Kompetence k učení
Učitel:
 vede žáka k zodpovědnosti za jeho vzdělávání pro budoucnost
 vysvětluje smysl a cíl učení
 učí žáka vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 podporuje samostatnost a tvořivost
 podporuje týmovou práci
Kompetence komunikativní
Učitel
 podporuje různé formy komunikace v rámci Evropy i světa
 klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace
 vede žáka k pozitivní prezentaci a reprezentaci jeho osoby i školy na veřejnosti
Kompetence sociální a personální
Učitel
 podporuje skupinovou výuku a kooperativní vyučování
 učí žáky pracovat v týmech
 učí žáky kriticky hodnotit svoji práci i práci týmu
 netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
Kompetence občanské
Učitel
 vede žáka k sebeúctě a úctě k druhým lidem
 nabízí žákům pozitivní pohled na svět jako protipól k nežádoucím patologickým jevům
 v hodnocení uplatňuje prvky pozitivní motivace
Kompetence pracovní
Učitel
 vede žáka k pozitivnímu vztahu k práci
 při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Konverzace v anglickém jazyce

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby
- rozumí známým každodenním výrazům, základním
frázím a jednoduchým větám
- rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci
- reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy

Použít v běžných každodenních situacích přiměřených
k úrovni jazyka, aplikace slovní zásoby v probíraných
tematických okruzích, situacích:
- Moje rodina - rodinné vztahy, příležitosti a životní
události
- přídavná jména popisující osobnost
- Bydlení - místa, kde lidé bydlí, orientace ve městě,
podání informace

a konverzace
- zapojí se do jednoduché konverzace dalších osob
prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované
informace
-- odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
textu
- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo
význam slova ve vhodném výkladovém slovníku

- Země a národnosti - život a kultura v anglicky
mluvících zemích
- Cestování - prázdniny, konverzace v hotelu, na
letišti, rezervace
- Oblečení - nakupování, móda, styl dospívajících
- Jídlo - zdravá a nezdravá strava, konverzace v
restauraci
- Životní prostředí - podnebí, počasí
- Zábava - filmy, knihy, časopisy, zprávy, internet
- Volný čas - koníčky, sport
- Zdraví a nemoci - lidské tělo, konverzace u lékaře,
zdravotní problémy, léčba
- Budoucí profese - zaměstnání, škola, životopis
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Konverzace v anglickém jazyce

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby
- rozumí známým každodenním výrazům, základním
frázím a jednoduchým větám
- rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu
vyhledá potřebnou informaci
- reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy
a konverzace
- zapojí se do jednoduché konverzace dalších osob
prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované
informace
-- odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
textu
- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo
význam slova ve vhodném výkladovém slovníku

Použít v běžných každodenních situacích přiměřených
k úrovni jazyka, aplikace slovní zásoby v probíraných
tematických okruzích, situacích:
- Moje rodina - rodinné vztahy, příležitosti a životní
události
- přídavná jména popisující osobnost
- Bydlení - místa, kde lidé bydlí, orientace ve městě,
podání informace
- Země a národnosti - život a kultura v anglicky
mluvících zemích
- Cestování - prázdniny, konverzace v hotelu, na
letišti, rezervace
- Oblečení - nakupování, móda, styl dospívajících
- Jídlo - zdravá a nezdravá strava, konverzace v
restauraci
- Životní prostředí - podnebí, počasí
- Zábava - filmy, knihy, časopisy, zprávy, internet
- Volný čas - koníčky, sport
- Zdraví a nemoci - lidské tělo, konverzace u lékaře,
zdravotní problémy, léčba
- Budoucí profese - zaměstnání, škola, životopis
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Praktika z fyziky
Charakteristika vyučujícího předmětu
Volitelný předmět Praktika z fyziky je zařazen v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně.
Vzdělávání v předmětu Praktika z fyziky
Fyzikální praktika svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům
hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomovat i užitečnost
přírodních poznatků a jejich aplikace v praktickém životě. Žáci si vytvářejí potřeby objevovat a
vysvětlovat fyzikální jevy, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy, zdůvodňovat a
upevňovat poznatky.
Formy a metody práce
Praktika z fyziky využívají metod a forem práce založených na praktickém předvedení
jednoduchých fyzikálních dějů, řešení problémových úloh zejména ve skupinách, na
samostatné prezentaci informací získaných z různých zdrojů a projektů.
Při hodnocení žáka se klade důraz na jeho schopnosti aplikovat získané vědomosti a
dovednosti, schopnost formulovat a obhajovat vlastní názor, pracovat ve skupině. Hodnocení
vychází z praktických dovedností a samostatné prezentace.
Kompetence k učení
Učitel vede žáky :
 k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
 k nalézání souvislostí mezi získanými daty
 k používání odborné terminologie
 k vyhledávání, třídění a propojování informací
Kompetence k řešení problémů
 učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy
badatelské práce / nalezení problému, zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení
získaných dat/
Kompetence komunikativní
 práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů
druhých, na diskusi
 učitel vede žáky k formulování myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence sociální a personální
 využívání skupinového vyučování vede ke spolupráci při řešení problémů
 skupinová práce vede k posílení sebedůvěry žáků
Kompetence občanské
 učitel vede žáky k šetrnému využívání energie
Kompetence pracovní
 učitel vede žáky k dodržování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a
zařízeními
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Praktika z fyzika

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- seznámení s pravidly práce při fyzikálních
Praktikách
- změří základní fyzikální veličiny

- pozná pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný
- procvičí si výpočet rychlosti pohybu
- používá výpočet součinitel smykového tření
- zopakuje si znalosti o světelných jevech - odraz
světla - a využije je při konstrukci jednoduchých
optických zařízení
- určí index lomu optického prostředí
- zopakuje si důležité fyzikální zákony a vzorce
- zopakuje si znalosti o hydrostatickém tlaku
- vypočítá rychlosti vytékání vody
- zopakuje si znalosti o teple a tepelné výměně
- zopakuje si výpočet mechanické práce a výkonu
- zopakuje si výpočet mechanické práce a účinnosti
- zopakuje si pravidla bezpečnosti práce při
praktikách z fyziky
- seznámí se s pojmem matematické kyvadlo

ročník

- řád fyzikálních praktik
- měření skládacím metrem, posuvným
měřítkem
- určení hustoty pevné látky, hustoty kapaliny
- měření objemu, teploty, času
- určení průměrné rychlosti
- určení součinitele smykového tření
- výroba teleskopu

8.
- měření úhlu dopadu, lomu a odrazu,
výpočet indexu lomu skla
- řešení úloh Fyzikální olympiády
- měření doby, za kterou vyteče voda
z nádoby, a výpočet rychlosti, s jakou voda
vytéká
- určení měrné tepelné kapacity kovového
tělesa
- určení výkonu žáka při běhu do schodů
- určení účinnosti nakloněné roviny

- zjištění, na čem závisí doba kmitu
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Praktika z fyzika

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

a se základními veličinami popisujícími kmitavý
pohyb
- zopakuje si znalosti o tíhovém zrychlení
- seznámí se s kmitavým pohybem tělesa na pružině
- seznámí se s bezpečností práce při práci
s elektrickým proudem
- zopakuje si znalost Ohmova zákona a výpočet
příkonu elektrického proudu
- zopakuje si znalosti Kirchhoffových zákonů

- zopakuje si znalosti o magnetickém poli
- zopakuje si znalosti o elektrolýze
- zopakuje si znalosti o transformátoru
- zopakuje si znalosti o polovodičové diodě
- zopakuje si fyzikální zákony a vzorce
- seznámí se s další součástkou - kondenzátorem jaké jsou druhy, využití a funkce
- zopakuje si znalosti o elektromotorech
- seznámí se s principem optických přístrojů

ročník

matematického kyvadla
- měření hodnoty tíhového zrychlení
- měření doby kmitu a tuhosti pružiny
- měření odporu lidského těla
- měření odporu a příkonu elektrické žárovky
- měření proudu a napětí v sériovém
a paralelním zapojení
- měření proudu a napětí ve složitějším
paralelním zapojení
- zjištěni, jak vypadá magnetické pole cívky
- zjištěni, jak závisí velikost elektrického
proudu na koncentraci soli
- ověření činnosti transformátoru
- měření voltampérové charakteristiky
polovodičové diody
- řešení úloh z Fyzikální olympiády
- zapojení kondenzátoru v obvodu se
stejnosměrným a střídavým proudem
- sestavení modelu elektromotoru na proud
stejnosměrný a střídavý
- sestavení jednoduchého mikroskopu
- sestavení modelu dalekohledu
- výroba pomůcky - spektrum barev - rozklad
bílého světla
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Ekologie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Ekologie je zařazen jako volitelný předmět v 8. a 9. ročníku v
hodinové dotaci 1 hodina týdně. Výuka probíhá v učebně přírodopisu a zeměpisu v budově
školy.
Seznamuje žáky se základními ekologickými problémy a jejich dopady. Podává
komplexní pohled na vztah člověka a jeho prostředí, vlivy lidské činnosti na přírodu, souvislosti
a vazby mezi stavem prostředí a zdravím. Žáci získají vědomosti o principech udržitelného
rozvoje, o podmínkách života a jejich ohrožení, o nutnosti spolupráce na regionální i
mezinárodní úrovni. Učí se prakticky ovlivňovat své životní prostředí a chápat vlastní
zodpovědnost.
Ekologie svou náplní odpovídá průřezovému tématu Enviromentální výchova. Zároveň
zasahují i do Myšlení v globálních souvislostech, Mediální výchovy a Výchovy demokratického
občana. Metody práce jsou založeny především na týmové spolupráci, schopnosti prezentovat
svůj názor, nacházet společně optimální řešení. Důležitou součástí je praktické uplatňování
poznatků při zapojení do ekologických aktivit školy i města.
kompetence k učení
Učitel vede žáka k:
 osvojení obecně užívaných termínů prostřednictvím vhodně volených zadání
 poznání smyslu osvojených postupů pro běžný život
 vytváření komplexního pohledu na přírodní vědy
kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka k:
 hledání vlastního postupu při řešení ekologických problémů
 rozvíjení ekologického myšlení
 hledání cesty ke zlepšení životního prostředí
kompetence komunikativní
Učitel vede žáka k (ke):
 schopnosti spolupráce na projektech
 schopnosti komunikovat o problémech životního prostředí
 vyjadřování, racionálnímu obhajování a zdůvodňování vlastního názoru a stanoviska
kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka k (ke):
 schopnosti pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní
odpovědnosti ve vztazích k prostředí
 seznámení s principy udržitelnosti rozvoje společnosti
kompetence občanské
 podněcování aktivity, tvořivosti, toleranci, vstřícnosti, ohleduplnosti ve vztazích
k životnímu prostředí
 utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot pro prostředí
 angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí
kompetence pracovní
 vzájemnému učení na základě prezentací žáků, které vycházejí ze schopnosti orientovat
se v informačních zdrojích, z projektů, exkurzí a cvičení
 aplikaci získaných dovedností a vědomostí, schopnosti pracovat s informacemi,
formulovat a obhajovat vlastní názory
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Ekologie

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- z vlastní zkušenosti a s pomocí učitele charakterizuje, co je životní prostředí
- dokáže vysvětlit pojem ekologie
- vysvětlí vztah mezi člověkem a prostředím vzájemný vliv

- chápe pozitivní a negativní dopad dopravy na
život v obci
- dokáže argumentovat a obhajovat svůj názor při
posuzování vlivu dopravy na chod města
- rozpozná živou a neživou složku ekosystému
- chápe jejich vzájemnou provázanost

základy ekologie
- ekologické pojmy
- organismus a prostředí, přizpůsobení
- výživa a potravní vztahy
člověk
- vliv různých činností člověka na životní
prostředí
- vliv prostředí na člověka a jeho zdraví
mobilita
- měření frekvence dopravy ve městě
- vytvoření mapy dopravně nebezpečných
míst v obci
ekosystémy
- společenstva a ekosystémy
- ekosystémy a jejich složky
- rozmanitost ekosystému
- význam lesa
voda

- objasní rozdíly mezi pitnou, užitkovou a odpadní
vodou
- uvede příklady vhodného, nevhodného nebo

ročník

- koloběh vody
- pitná voda
- spotřeba a znečištění vody
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Ekologie

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

nehospodárného využívání
- vystihne způsoby a příčiny znečištění
- navrhne některá řešení

- odpadní vody a jejich čištění
- zdravotní rizika ze znečištěné vody
- prevence

- uvede příklady, jak lze šetřit energií i vodou, jak
omezovat množství domácího odpadu
- zná základní principy zdravého životního stylu

ekologie domácnost
- úspora vody a energií
- odpady v domácnosti
- zdravý životní styl

- chápe vlastní odpovědnost za krajinu a její
narušení
- dokáže vlastním konáním přispět k efektivnějšímu
využití prostředí

zeleň v krajině
- význam lesa
- pozorování v krajině
- péče o zeleň
- pěstování vlastních rostlin

- chápe vlastní odpovědnost k prostředí
- uvědomuje si podmínky života a možnosti jejich
ohrožování
- dokáže vyjmenovat a poznat chráněné živočichy
a rostliny
- vyjmenuje způsoby ochrany

ochrana přírody
- chráněné krajiny
- chránění živočichové a chráněné rostliny
- ochrana živočicha a rostlin
- nelegální obchod s chráněnými druhy
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Ekologie

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- vysvětlí pojem konzumní způsob života
- uvede příklady z praxe, jak reklama ovlivňuje
spotřebu
- zná příklady vlivu spotřeby na ekonomiku, životní
prostředí a kvalitu života

ročník

konzumní způsob života
- zvyšování spotřeby
- socioekonomické a ekologické důsledky
spotřeby
- vliv reklamy
globalizace

- zná pojem globalizace, vysvětlit ho
- dokáže postihnout pozitiva i negativa

- vyjmenuje ekologické organizace v okolí bydliště
- seznámit se s Greenpeace
- ví, jak se zapojit do procesů rozhodování
v oblasti životního prostředí
- uvede příklady, jak lze šetřit energií i vodou, jak
omezovat množství domácího odpadu
- zná základní principy zdravého životní stylu

zapojení občanů, komunikace s veřejností
- ekologické organizace
- petice
- akce pro veřejnost
ekologie domácnosti
- úspora vody a energií
- odpady v domácnosti
- zdravý životní styl
naše město

- zdůvodní vyhodnosti ekologickou situaci
Ústí nad Labem
- využije dosavadních znalostí a dovedností
nabytých v předmětu (skupinová práce)
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Ekologie

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- vysvětlí pojmy z ekologie rostlin a živočichů
- chápe ekosystémy jako složitě propojené sítě
vztahů mezi druhy a prostředím
- uvědomí si možné důsledky zásahu člověka
- poukáže na různé stupně a devastace krajiny
- objasní pojem kultivace
- popíše způsoby rekultivace
- vyjmenuje základní přírodní neobnovitelné zdroje
- dokáže zdůvodnit negativní dopad jejich těžby
- vyjmenuje alternativní zdroje a uvede příklady
využití

vzájemné vztahy v přírodě
- potravní vztahy, řetězce
- mezilidské vztahy, řetězce
- společenstva, populace
- rozšíření druhů, invaze
krajinná ekologie
- devastace krajiny
- proces rekultivace
alternativní zdroje energie
- přírodní zdroje, ekologické dopady jejich
těžby a využívání
- alternativní zdroje energie, možnosti jejich
využití
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Praktika z chemie
Charakteristika volitelného předmětu
Vyučovací předmět Praktika z chemie je zařazen samostatně v 8 a 9. ročníku 1 hodinu
týdně.
Praktika z chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům
hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomovat i užitečnost
přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Experimentem a měřením
prohlubují, doplňují a rozšiřují poznatky a dovednosti získané při výuce chemie. Žáci si
vytvářejí potřeby objevovat a vysvětlovat chemické jevy, experimentovat a měřit, vytvářet a
ověřovat hypotézy , zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení
odpovědných občanských postojů, získávají a upevňují si dovednosti pracovat podle pravidel
bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech .
Praktika z chemie zahrnují část tematických okruhů průřezových témat a to především
enviromentální výchovy, mediální výchovy a výchovy demokratického občana. Využívají metod
a forem práce založených na praktickém předvedení jednoduchých chemických dějů, řešení
problémových úloh (divergentních, konvergentních, hodnotících myšlení…) zejména ve
skupinách, na samostatné prezentaci informací získaných z různých zdrojů a projektů .
Při hodnocení žáka se klade důraz na jeho schopnost aplikovat získané vědomosti a
dovednosti, hledat souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je nebo je ovlivňovat, schopnost
formulovat a obhajovat vlastní názor, pracovat ve skupině. Hodnocení vychází z praktických
dovedností a samostatné prezentace.
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k (ke):
 poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů různými metodami
 plánování, organizování a vyhodnocování jejich činností
 vyhledávání, zpracovávání a používání potřebné informace v literatuře a na internetu
 zpracovávání informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívání je k dalšímu učení
 správnému zaznamenávání a zdokumentování experimentu
Učitel
 umožňuje žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
 motivuje k učení
Kompetence k řešení problémů
Učitel
 vytvářením praktických problémových úloh a situací učí žáky prakticky problémy řešit
 na modelových příkladech naučí žáky algoritmu řešení problémů
 učí žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech,
prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů
 učí žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
 rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
 podporuje netradiční způsoby řešení problémů, samostatnost, tvořivost a logické
myšlení, týmovou spolupráci
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka k (ke)
 přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování nebo argumentaci
 stručnému, přehlednému i objektivnímu sdělování (ústně i písemně) postupů a výsledků
svých pozorování a experimentů
 tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
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Učitel
 podporuje kritiku a sebekritiku, přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi
žáky navzájem
 důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených v řádu učebny chemie a školní
chemické laboratoři, pro zacházení s chemickými látkami
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka k (ke)
 osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů
 práci v týmu
 kritickému hodnocení práce týmu, svojí práce v týmu i práce ostatních členů týmu
 odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky
Kompetence občanské
Učitel vede žáka k
 poznání možností rozvoje i zneužití chemie
 odpovědnosti za jejich zdraví, za zachování životního prostředí a k aktivní ochraně
 odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření a zneužívání léků
 poskytnutí účinné první pomoci
Kompetence pracovní
Učitel vede žáka k
 pozitivnímu vztahu k práci
 dodržování a plnění jejich povinností a závazků
Učitel
 učí žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná
data zpracovávat a vyhodnocovat
 různými formami seznamuje žáky s různými profesemi v oblasti chemické výroby
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Praktika z chemie

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- seznámí se s řádem učebny chemie
- poskytne první pomoc v případě popálení,
potřísnění kůže chemickými látkami
- seznámí se se zařízením učebny a základními
pomůckami
- zvládne zápis protokolu z praktického cvičení
- bezpečně zachází se sklem, plamenem
- získá dovednosti v práci se sklem, naléváním
kapalin, zahříváním látek
- vypočítá složení roztoku a připraví roztok daného
složení
- navrhne a provede oddělování složek
heterogenních i homogenních směsí
- získává přehled a dobrou orientaci v periodické
soustavě prvků
- odvodí z postavení prvků v PSP jejich možné
vlastnosti

- bezpečně provede jednoduché pokusy s kovy
i nekovy
- aplikuje vědomosti o faktorech, které ovlivňují
průběh chemických reakcí

ročník

- nebezpečné látky a přípravky - H-věty,
P-věty, piktogramy
- příprava jednoduchých částí aparatur odměrným válcem, pipetou, byretou,
lihovým a plynovým kahanem

- směsi – oddělovací metody
- příprava roztoků
- výpočet složení roztoků, nasycený roztok,
- filtrace, extrakce
chromatografie, krystalizace
- prvky a jejich uspořádání v periodické
soustavě prvků
- práce s periodickou soustavou prvků
- chemické reakce, zápis chemických reakcí
a jejich úprava na chemické rovnice podle
zákonu zachování hmotnosti
- oxidy, halogenidy, sulfidy
- kyseliny
- hydroxidy
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Praktika z chemie

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů
pH
- orientuje se na stupnici pH
- samostatně odvodí vzorec kyseliny a hydroxidu
z názvu sloučeniny a opačně
- osvojí si názvosloví solí kyslíkatých kyselin včetně
hydrogensolí a hydrátů
- seznámí se s řádem učebny chemie
- poskytne první pomoc v případě popálení,
potřísnění kůže chemickými látkami
- seznámí se se zařízením učebny a základními
pomůckami
- zvládne zápis protokolu z praktického cvičení
- bezpečně zachází se sklem, plamenem
- vypočítá složení roztoku a připraví roztok daného
složení
- určí průběh chemické reakce využitím vědomostí
o elektrochemické řadě kovů

ročník

- příprava roztoků
- kyselost a zásaditost roztoků
- indikátory a pH roztoků
- opakování názvosloví kyselin a hydroxidů
- názvosloví solí, vlastnosti a příprava solí
- výpočty z chemických rovnic
- výpočet hmotnostního zlomku
- nebezpečné látky a přípravky - H-věty,
P-věty, piktogramy
- příprava jednoduchých částí aparatur odměrným válcem, pipetou, byretou,
lihovým a plynovým kahanem

- titrace
- výpočet molárního objemu, hmotnosti
chemické látky z rovnice, redoxní reakce
- přírodní látky
- uhlovodíky
- vlastnosti plastů
- vybrané organické pokusy
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Svět v souvislostech
Charakteristika volného předmětu
Vyučuje se jako volitelný předmět v 8. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v budově školy.
Svět v souvislostech se zaměřuje na osobní rozvoj jednotlivce.
Volitelný předmět si klade za cíl, aby se žáci orientovali v současném světě, uměli
argumentovat a obhajovat své názory. Naučili se diskutovat nad aktuálními tématy současného
světa, a aby informace, které získají z různých zdrojů, uměli třídit, zpracovávat a používat je při
argumentaci. Nedílnou součástí je i umění vyslechnout si odlišné názory a umět na ně
reagovat.
Volitelný předmět propojuje znalosti z několika vědních disciplín (např. geografie, historie,
společenské vědy, ekonomie apod.) a tím poukazuje na komplexní přístup v řešení daného
problému.
Kompetence k učení
Učitel:
 motivuje žáky k získávání základních informací
 podporuje žáky v samostatnosti
 nabádá žáky k praktickému využití získaných informací
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 učí žáky řešit aktuální problémy současného světa, vytvoření si vlastního názoru na tyto
problémy
 podporuje u žáků logické uvažování
 vede žáky k reflexi a hodnocení své práce
 vede žáky k propojování poznatků z různých vědních disciplín
Kompetence komunikativní
Učitel:
 učí žáky dodržování pravidel komunikace a diskuse
 učí žáky otevřeně vyjadřovat svůj názor a obhajovat ho na základě argumentů
 odmítá u žáků vulgární, hrubé chování
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 učí žáky naslouchat problémům jiných
 učí žáky správné protiargumentaci a obhájení si svého názoru nebo dojednání konsensu
Kompetence občanská
Učitel:
 dohlíží na dodržování pravidel slušného chování
 vede žáka k ochraně svého zdraví, ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
Učitel:
 při výuce se vytváří podnětné a tvořivé prostředí k učení
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Svět v souvislostech

6. – 9. ročník

školní výstupy

učivo

- žák dokáže charakterizovat problematické regiony EU
- žák vysvětlí a pochopí fungování eurozóny
- žák se orientuje v geopolitických zájmech EU
- žák vyjmenuje silné a slabé stránky fungování Evropské unie
- žák se orientuje v aktuálních otázkách EU

Evropská unie

- žák vyjmenuje politické, náboženské, vojenské konflikty
v Evropě a navrhne jejich řešení
- žák se orientuje v aktuálních otázkách evropského kontinentu

Evropa

- žák vysvětlí roli Ameriky, respektive USA v mezinárodní politice
a mezinárodních vztazích
- žák se orientuje v aktuálních otázkách amerického kontinentu

Amerika

- žák dokáže charakterizovat region Blízkého východu z hlediska
mezinárodních vztahů
- žák se orientuje v aktuálních otázkách Blízkého východu

Blízký východ

ročník

8.

- žák vyjmenuje a vysvětlí jakou roli hrají regiony Afriky a Asie
v mezinárodních vztazích
- žák se orientuje v aktuálních otázkách Afriky a Asie

Afrika, Asie

- žák se orientuje v aktuálních otázkách dnešního světa
- žák se snaží pochopit propojenost dnešního světa z hlediska
globalizace

svět
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Angličtina – příprava na CAE
Charakteristika volitelného předmětu
Vyučuje se jako volitelný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá
v budově školy.
Kompetence k učení
Učitel:
 vede žáky ke stálému zdokonalování čtení
 vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných pro další vzdělávání žáků
 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu, vhodně motivuje žáky pro aktivní zájem
dalšího vzdělávání a osobního růstu
 motivuje žáky k aktivnímu zapojování se do vyučování
Kompetence k řešení problému
Učitel:
 podněcuje žáky k navrhování různých řešení problémů, dokončování úkolů a
zdůvodňování svých závěrů
 směřuje žáky ke vzájemné pomoci, žáci ve skupinách vyhledávají pomocí spolupráce
nové poznatky, řeší další postupy ke správnému vypracování zadaného úkolu
 hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní
Učitel:
 vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
 vede žáky ke spolupráci, diskuzi a konfrontaci svých názorů a myšlenek
 pomáhá žákům prezentovat své myšlenky a názory
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
 vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu
 vytváří příležitosti pro dialog a skupinovou komunikaci mezi žáky
 vede žáky k respektování pokynů pedagogů
Kompetence občanské
Učitel:
 využívá naučné i vědecké informace a znalosti k vytváření postoje k přírodě, k životnímu
prostředí
 vede žáky ke zvládání komunikace i ve vyhraněných situacích, ke slušnému chování
v projevu verbálním i nonverbálním
 vede žáky ke slušnému vystupování
Kompetence pracovní
Učitel:
 vede žáky k organizování a plánování učení
 zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky, požaduje dodržování dohodnuté
kvality, postupů, termínů
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Oblast :

Období :

volitelný předmět – ANGLIČTINA – příprava na CAE

6. – 9. ročník

školní výstupy

ročník

- rozumí běžnější slovní zásobě, frázím a jednoduchým větám, které se týkají
osvojovaných témat (např. základním informacím o rodině, volném čase, nakupování,
místopisu, školy)
- orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech,
jídelních lístcích a jízdních řádech
- umí číst krátké jednoduché texty a vyhledat v nich požadované předvídatelné informace
- dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou

výměnou informací o známých tématech a činnostech
- zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis
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Seminář z českého jazyka a literatury
Charakteristika volitelného předmětu
Volitelný předmět Seminář z českého jazyka a literatury je zařazen v 9. ročníku
v dotaci 1 hodina týdně. Zahrnuje jazykovou, literární a slohovou výchovu. Obsah učiva
odpovídá získaným znalostem žáků.
Využívají se různé formy a metody práce, řešení úkolů při skupinové práci, práce se
zajímavým textem, audio, videozáznamy, jazykolamy – hrátky s jazykem, prezentace
přečtených knih, doporučování zajímavých kulturních akcí, dramatizace textu, umělecký
přednes.
Při hodnocení žáků se posuzuje míra zapojení při jednotlivých činnostech, schopnost
pracovat v týmu.
Kompetence k učení
Učitel vede žáky k
 vyhledávání a třídění informací
 užívání správné terminologie
 využívání výpočetní techniky
Učitel
 zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků
Kompetence komunikativní
Učitel
 učí žáky práci s textem a jeho interpretaci
 zadává úkoly vhodné ke spolupráci, k formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a
názorů v logickém sledu
Učitel vede žáky k
 výstižné argumentaci
 schopnosti naslouchat druhým, vhodně reagovat
 účinnému zapojení do diskuze a vhodnému obhajování názorů
 interpretaci literárního díla
Kompetence sociální a personální
Učitel
 zadává úkoly tak, aby pracovali všichni žáci ve skupině
 dodává žákům sebedůvěru
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské
Učitel
 motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
 vede žáky k zájmu o kulturní dědictví
 vede žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům
Kompetence pracovní
Učitel vede žáky k
 využívání znalostí v praxi
 využívání výukových programů
 vytváření příznivého klimatu
Učitel
 rozebírá se žáky vhodné literární texty
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Seminář z českého jazyka a literatury

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- dokáže pracovat se základními jazykovými
příručkami

- ovládá pravopisné jevy lexikální i morfologické
- využívá znalosti při jazykových rozborech
- zvládá tvoření slov, obohacování slovní zásoby,
význam slov
- zvládá situace soutěže, konkurence
- prakticky využívá znalostí získaných při hodinách
jazykové výchovy
- je schopen vyhledat neobratné stylizace v tisku
- je dostatečně kreativní
- rozumí textu
- je schopen naslouchat názorům druhých, obhájit
vlastní rozhodnutí
- zvládá interpretaci literárního díla

ročník

- prohlubování učiva z českého jazyka
(tvarosloví, skladby)
- příprava na přijímací řízení
- využívání Scio testů a dalších pomocných
materiálů
- hrátky s češtinou, jazykové hry, jazykolamy,
rčení, křížovky, doplňovačky, práce ve
skupinách
- příprava k přijímacímu řízení
- příprava k Olympiádě z českého jazyka
- tvarosloví
komunikační a slohová výchova
- reportáže, práce s novinami, časopisy,
hry, vytváření miniprojektů
- prezentace přečtených knih
- shromažďování různých dokumentů
- práce s uměleckým textem
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Seminář z matematiky
Charakteristika volitelného předmětu
Vyučovací předmět Seminář z matematiky je zařazen jako volitelný předmět v 9. ročníku
v dotaci 1 hodina týdně.
Navazuje na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a také na
výstupy ostatních vzdělávacích oblastí. Přispívá s ostatními volitelnými předměty k podchycení
a rozvoji individuálních zájmů a schopností žáka.
Cílem vyučovacího předmětu je rozvíjení a prohlubování základního učiva matematiky
řešením problémových a náročnějších úloh a příprava žáka ke studiu na střední škole.
Výuka je zaměřena na
 užití matematiky v reálných situacích
 osvojení pojmů a matematických postupů
 rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
 logické a kritické usuzování
 používání symboliky
 vypěstování dovednosti přesného matematického vyjadřování
Kompetence k učení
Učitel vede žáka k
 samostatnému osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou
abstrakcí a zobecňováním reálných jevů
 vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)
 plánování postupů a úkolů
 využívání prostředků výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů
Učitel vede žáka k
 provádění rozboru problému a plánu řešení, k odhadování výsledků
 volbě správného postupu při řešení úloh a reálných problémů
 zdůvodňování matematických postupů
 ověřování výsledků
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáka k (ke)
 spolupráci ve dvojici, ve skupině
 komunikaci na odpovídající úrovni
 vytváření hypotéz
 věcné argumentaci, schopnosti sebekontroly
 užívání správné terminologie a symboliky
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáka k
 dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty samostatným řešením náročných úkolů
 rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti
 rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
 stanovení pravidel pro práci skupiny i samostatnou práci
Kompetence občanské
Učitel vede žáka k
 uvědomování si školních povinností a zodpovědnosti za domácí přípravu
 formování volních a charakterových vlastností
 respektování názoru ostatních
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hodnocení činnosti a výsledků na základě jasných kritérií

Kompetence pracovní
Učitel vede žáka k
 efektivnímu organizování vlastní práce
 schopnosti bezpečně používat rýsovací a další potřeby a udržovat je v pořádku tak, aby
byla zajištěna jejich funkčnost
 zdokonalování grafického projevu
 dodržování dohodnuté kvality a termínů
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Seminář z matematiky

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- chápe pojem lomený výraz, určí podmínky řešitel.
pracuje s lom. výr. – použije základní operace
- řeší složitější lineární rovnice
- řeší úlohy z praxe pomocí lineárních rovnic
- je schopen řešit lineární nerovnice a diskutovat
o řešení
- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými početně i graficky
- řeší pomocí soustavy rovnic náročnější úlohy
z praxe
- diskutuje o řešení soustavy dvou lineárních rovnic
- orientuje se v základních pojmech a umí s nimi
Pracovat
- řeší kvadratickou rovnici a sestrojí její graf
- je schopen řešit obtížnější konstrukční úlohy
- zapíše postup konstrukce pomocí symboliky
- provede důkaz konstrukce a diskutuje o možném
počtu řešení
- orientuje se v základních pojmech
- vymodeluje těleso pomocí sítě
- používá vzorce pro výpočet povrchu a objemu
při řešení úloh z praxe
- pracuje s matematickými tabulkami, s kapesním

ročník

lomené výrazy
lineární rovnice a nerovnice

soustavy lineárních rovnic se dvěma
neznámými

funkce

konstrukční úlohy

tělesa

kalkulátorem
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Seminář z matematiky

6. - 9. ročník

školní výstupy

učivo

- zná komolý jehlan a komolý kužel, dokáže
vypočítat jejich povrch a objem a užít to v praxi
- orientuje se v pojmech
- provádí jednoduché a složené úrokování
- řeší konkrétní příklady z praxe

- rýsuje různé druhy čar a zná jejich užití
- užívá kóty v jednoduchých případech
ve strojírenství
- sestrojí kvádr, krychli ve volném rovnoběžném
promítání
- sestrojí sdružené průměty kvádru, krychle, válce,
jehlanu a kužele

ročník

tělesa
základy finanční matematiky

základy rýsování

celkové opakování učiva ZŠ

443

9.

průřezová témata

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola brána života

Historický seminář
Charakteristika volitelného předmětu
Vyučuje se jako volitelný předmět v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v budově
školy.
Tématem historického semináře je období 30. – 40. let 20. stol. (národní socialismus)
zejména v evropském kontextu. Toto období patří z hlediska českých, ale i evropských dějin
k nejtemnějším. Aby se toto období už nikdy neopakovalo, měli by se žáci s tímto tématem
(obdobím) detailně seznámit - s jeho příčinami a důsledky – a ponaučit se z toho. Zvláštní
pozornost je věnována tématu holocaust na pozadí druhé světové války.
Na základě podrobného seznámení se s tématem dokáže žák rozpoznat v současném
světě situace, které by mohly vést k omezování práv a svobod občanů či šíření totalitních
režimů a upozornit na ně.
U žáků je rozvíjena schopnost pracovat s různými zdroji informací (text, karikatura,
fotografie, mediální sdělení, plakát, statistický údaj apod.), třídit, vyhodnocovat a používat je při
argumentaci. Nedílnou součástí je rozvoj diskuze u žáků.
Volitelný předmět propojuje znalosti z několika vědních disciplín (př. geografie, historie,
společenské vědy apod.) a tím poukazuje na komplexní přístup k dané problematice.
Kompetence k učení
Učitel:
 motivuje žáky k získávání základních informací
 podporuje žáky v samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 podporuje u žáků logické uvažování
 vede žáky k reflexi a hodnocení své práce
 vede žáky k propojování poznatků z různých vědních disciplín
Kompetence komunikativní
Učitel:
 učí žáky dodržování pravidel komunikace a diskuse
 učí žáky otevřeně vyjadřovat svůj názor a obhajovat ho na základě argumentů
 odmítá u žáků vulgární, hrubé chování
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 učí žáky naslouchat problémům jiných
 učí žáky správné argumentaci a obhájení si svého názoru nebo dojednání konsensu
Kompetence občanská
Učitel:
 dohlíží na dodržování pravidel slušného chování
 vede žáka k ochraně svého zdraví, ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní
Učitel:
 při výuce se vytváří podnětné a tvořivé prostředí k učení
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Oblast :

Předmět :

Období :

Volitelný předmět

Historický seminář

6. – 9. ročník

školní výstupy

učivo

- žák dokáže vysvětlit pojem nacionální socialismus

ročník

nacismus

- žák vyjmenuje příčiny vzniku a rozšíření nacismu
- žák vyjmenuje a rozpozná znaky nacismu od ostatních totalitních režimů,
resp. od demokratického zřízení
- žák si uvědomí a uvede příklady, jak nacismus ovlivňoval všednodenní život
obyvatel
- žák zcharakterizuje nacismus na území Protektorátu Čechy a Morava
- žák se orientuje v domácím a zahraničním odboji
- žák vysvětlí pojem holocaust

holocaust

- žák se orientuje v historii židovského obyvatelstva na evropském kontinentu
- žák objasní, jak docházelo k potlačování práv a svobod židovského, popř.
romského obyvatelstva ve 30. a 40. letech 20. stol.
2. větová válka

- žák vysvětlí příčiny a důsledky 2. sv. války
- žák popíše průběh a výsledky 2. sv. války
- žák uvede základní časové mezníky nejvýznamnějších válečných operací

445

9.

průřezová témata

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola brána života

6. Hodnocení žáků
1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole
a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení
žáků
a) Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci žáků byli včas
informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.
b) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo
vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
c) 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.
d) 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 tétoškoly, nebo zákonného zástupce žáka. V případě slovního
hodnocení převede škola pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání
slovní hodnocení do klasifikace.
e) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
f) V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní
hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44 školského
zákona. V jiných ročnících základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení
žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.
g) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze
všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s
výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím
programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák
prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a
žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
h) 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.
i) 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.
j) 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, požádá krajský úřad.
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Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti,
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
k) 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.
l) 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.
m) Sebehodnocení žáků je podporováno a utvářeno společnými rozbory písemných
projevů žáků, společnými opravami prací, společným stanovením konkrétních
hodnotících kriterií, rozborem výsledků, vzájemným porovnáváním a vzájemným
hodnocením žákovských prací.

Výchovná opatření
a) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
b) Pochvaly, jiná ocenění a kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy
nebo třídní učitel.
c) 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.
d) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se
zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se
zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
Pochvaly a jiná ocenění
Žák naší školy má právo, aby jeho aktivní přístup k životu ve škole byl oceněn. Za
příkladné chování, za statečný čin nebo jiné mimořádné skutky může být žák
oceněn následujícími způsoby:
 ústní pochvalou učitelů
 písemnou pochvalou třídního učitele nebo ředitelky školy, pochvala je
zapsána do ŽK
 jiným oceněním, například věcnou odměnou udělenou ředitelem školy
a) za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo
statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci může být žákovi udělena pochvala
nebo jiné ocenění, a to na základě rozhodnutí ředitele (ředitelky) školy po
projednání v pedagogické radě
b) za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci může být
žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění, a to třídním učitelem po projednání
s ředitelem (ředitelkou) školy
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c) ředitel(ka) školy může udělovat pochvaly a jiná ocenění na základě vlastního
rozhodnutí nebo na základě návrhu jiné právnické či fyzické osoby, informuje o
udělení prokazatelným způsobem žáka a zákonné zástupce žáka a zajistí
zaznamenání pochvaly nebo jiného ocenění do dokumentace školy (resp. žáka)
d) třídní učitelé mohou udělovat pochvaly a jiná ocenění z vlastního rozhodnutí
nebo na základě podnětu ostatních vyučujících, informují o udělení
prokazatelným způsobem žáka a zákonné zástupce žáka a zajistí zaznamenání
pochvaly nebo jiného ocenění do dokumentace školy (resp. žáka)
Kázeňská opatření
Jestliže žák poruší školní řád nebo se jinak dopustí hrubého porušení společného
soužití a neetického chování, může mu být uloženo některé z uvedených výchovných
opatření:
 napomenutí třídního učitele
 důtka třídního učitele
 důtka ředitele (ředitelky) školy
Napomenutí třídního učitele
1. Uděluje třídní učitel za závažnější nebo opakované méně závažné porušení školního
řádu na základě svého rozhodnutí nebo na návrh kolegů.
2. Udělení napomenutí třídního učitele nemusí předcházet písemný zápis o porušení
školního řádu do žákovské knížky.
3. Žáka o uloženém výchovném opatření informuje třídní učitel jasně a přiměřeně jeho
věku a rozumovým schopnostem.
4. Uložení výchovného opatření třídní učitel zaznamená do dokumentace žáka a sdělí toto
opatření zákonnému zástupci žáka zápisem do ŽK.
5. O rozhodnutí o udělení napomenutí třídního učitele je ředitel školy informován třídním
učitelem v rámci čtvrtletní pedagogické rady.
Důtka třídního učitele
1. Uděluje třídní učitel za opakované závažnější porušování školního řádu na základě
svého rozhodnutí nebo na návrh kolegů.
2. Udělení důtky třídního učitele zpravidla předchází písemný zápis o porušení školního
řádu do žákovské knížky.
3. Udělení důtky třídního učitele nemusí předcházet udělení napomenutí třídního učitele.
4. Žáka o uloženém výchovném opatření informuje třídní učitel jasně a přiměřeně jeho
věku a rozumovým schopnostem před kolektivem třídy.
5. Uložení výchovného opatření třídní učitel zaznamená do dokumentace žáka a sdělí toto
opatření zákonnému zástupci žáka zápisem do ŽK.
6. O rozhodnutí o udělení důtky třídního učitele je ředitel školy informován třídním učitelem
v rámci čtvrtletní pedagogické rady.
Důtka ředitele školy
1. Uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě za velmi závažné porušení
školního řádu.
2. Udělení důtky ředitele školy není přímo podmíněno udělením napomenutí třídního
učitele ani důtkou třídního učitele.
3. Udělení důtky ředitele školy není podmínkou pro klasifikaci druhým nebo třetím stupněm
z chování.
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4. O udělení důtky ředitele školy s konkrétním zdůvodněním informuje písemnou formou
ředitel školy zákonného zástupce žáka.
5. Třídní učitel zaznamená udělení do dokumentace žáka.
Žák školy může být na základě rozhodnutí pedagogické rady výjimečně potrestán i za to, že
nevhodným, či dokonce protiprávním chováním poškozuje dobré jméno školy.

Při hrubém a zvláště hrubém porušení školního řádu hodnotí škola chování žáka
sníženým stupněm z chování odpovídajícím klasifikačnímu řádu:



hrubé porušení školního řádu - stupeň 2 (uspokojivé)
zvláště hrubé porušení školního řádu - stupeň 3 (neuspokojivé)

K řešení porušování školního řádu žákem bude škola používat tato další opatření:
1. pohovor se žákem za účasti výchovného poradce, třídního učitele (popř. učitele,
který má se žákem výchovné problémy) a zákonného zástupce žáka. Z tohoto
pohovoru bude učiněn závěr - opatření ke zlepšení kázně.
2. svolání výchovné komise - bude svolána, minou-li se výchovná opatření
účinkem. K jednání výchovné komise bude pozván žák a jeho zákonný zástupce.

Pravidla pro sebehodnocení žáků
a) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí
žáků.
b) Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími způsobem
přiměřeným věku žáků.
c) Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky
baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze
provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý
prostředek učení.
d) Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
 co se mu daří
 co mu ještě nejde, jaké má rezervy
 jak bude pokračovat dál
e) Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
f) Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem),
ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.
g) Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

2. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace,
zásady pro používání slovního hodnocení
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a) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití
klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
1 - velmi dobré,
2 - uspokojivé,
3 - neuspokojivé.
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení
vnitřního řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho
upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu
mimo vyučování.
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
nebo vnitřnímu řádu školy, nebo se opakovaně dopustí méně závažných
přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Zpravidla se přes důtku
třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje vzdělávací činnost školy,
ohrožuje bezpečnost a zdraví vlastní nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí
se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že
jimi vážně ohrožuje výchovu nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy, činnost kolektivu
nebo se dopouští poklesků v mravním chování. Zpravidla se přes důtku ředitele
školy dopouští dalších přestupků.
b) 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.
c) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 - výborný,
2 - chvalitebný,
3 - dobrý,
4 - dostatečný,
5 - nedostatečný.
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d) Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve
škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům formulovaných
v jednotlivých předmětech školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím
a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení
píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání a i v souvislostech, které ovlivňují jeho
výkon.
e) Při hodnocení žáka podle odstavců a) a c) se na prvním stupni použije pro zápis
stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně
hodnocení podle odstavců a) a c).
f) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)
nehodnocen (a)
g) Žák je hodnocen stupněm:
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
prospěl(a)
není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením,
neprospěl(a),
je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci
druhého pololetí
nehodnocen(a)
není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí
h) Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě
použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
pracoval(a) úspěšně,
pracoval(a).
i) Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České
republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého
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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 docházky do
školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka
za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.

3. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
a) Žáci devátých ročníků a 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.
b) 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.
c) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel(ka) 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.
d) 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.
Komisionální přezkoušení na základní škole a opravné zkoušky

e) Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
f) Komise je tříčlenná a tvoří ji:
1. 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,
2. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák
zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
3. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.
g) 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.
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h) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
i) 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.
j) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
k) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
a) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou
indispozici.
b) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými
pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými
kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a
doložitelné.
Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka
objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
c) Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:
1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka
2. soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
3. různými druhy zkoušek (písemnými, ústními, grafickými, praktickými,
pohybovými)
4. didaktickými testy
5. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
6. analýzou výsledků činnosti žáka
7. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky
pedagogicko- psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména
u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami
8. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
d) Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě
známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky
získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky
celého tohoto období.
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální
přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při
diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě
psychologa.
e) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po
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ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky
hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi
nejpozději do 10 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při
celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do
žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům.
f) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na
celý školní rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích.
g) O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje
vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom
informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen
jednu zkoušku uvedeného charakteru.
h) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným
způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob
získání známek (zkoušení – ústní, písemné,...). V případě dlouhé nepřítomnosti
nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá
klasifikační přehled zastupujícímu učiteli, nebo vedení školy.
i) Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a evidence a dbá o
jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů,
udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a
činnosti ve škole.
j) 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; žák se znovu nepřezkušuje.
k) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé
klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z
klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí
odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.
l) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v
pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.
m) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však
48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných
předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy
na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
n) Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování bezprostředně a
prokazatelným způsobem
1. učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitele školy (třídní schůzky,
konzultační hodiny)
2. třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají, nebo
naopak
3. ředitel(ka) v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování
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o) Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách
nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se
nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální
konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze
zástupcům žáka, nikoli veřejně.

p) V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
q) Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických
prací, vyučující tyto práce uchovávají po dobu, během které se klasifikace žáka
určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý
školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo
opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné
práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.
r) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
 neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší
než jeden týden
 žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to
není jediný zdroj informací
 účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale
hodnotit to, co umí
 učitel klasifikuje jen probrané učivo
 zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není
přípustné
 před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení,
procvičení a zažití učiva
 prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.
s) 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. Údaje o nových vyšetřeních jsou
součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.

t) V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační
období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
u) Třídní učitelé a vedení školy budou informováni o stavu klasifikace ve třídě
nejméně čtyřikrát ročně (na pedagogické radě), v případě potřeby bude po
dohodě s vyučujícími informace častější.
v) Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází,
dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené
klasifikační období.

w) Přechází-li žák do jiné školy po 15. listopadu nebo 15. dubnu (první a třetí
čtvrtletí), dokumentace obsahuje návrh klasifikace chování, hodnocení a
klasifikaci v jednotlivých předmětech jako podklad pro celkovou klasifikaci žáka
na konci klasifikačního období.
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5. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a) Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je
pro účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady
řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.
Zdravotním znevýhodněním 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.
b) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
c) 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.

d) Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a
uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje
postižení žáka, a na obou stupních základní školy.
e) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení
na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

f) Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve
zprávě z psychologického vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí
žáka, ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování
jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený
rozsah písemných prací,…).
g) Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky
vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální
učebnice a didaktické materiály.
h) Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují
motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se
doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení,
hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a
druhy zkoušení, 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.
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i)

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.

j)

Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu,
objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

k) Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými
zástupci a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.
l)

V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu
jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

m) Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob
hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
n) Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu
individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
o) 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,
Hodnocení nadaných žáků a žáků s individuálním vzděláváním
a) Ředitel(ka) 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(ka) školy.
b) Individuálně vzdělávaný žák (individuální vzdělávání může ředitel(ka) školy
povolit výhradně na 1. stupni) 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.
KLASIFIKACE ŽÁKA
a) Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním
plánu příslušného ročníku.
b) 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.
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c) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro
celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií,
posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifiky předmětu.

6. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického
zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné
předměty a matematika.
Při klasifikaci učitel sleduje zejména:
 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic, zákonitostí a vztahů, kvalitu 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
 kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost
 aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
 přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného
projevu
 kvalitu výsledků činností
 osvojení účinných metod samostatného studia
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií:
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
minimálními 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 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 jevů a zákonitostí
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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 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.

7. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického
zaměření
Převahu praktické činnosti mají na škole pracovní činnosti, praktika, informační a
komunikační technologie, základy techniky, domácí nauky.
Při klasifikaci učitel sleduje zejména:









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
aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech
kvalitu výsledků činností
organizaci 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
 obsluhu a údržbu laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií:
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 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 životním 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
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obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se
dopouští závažných nedostatků.

8. Klasifikace ve vyučovacích předmětech
s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv,
tělesná a sportovní výchova, rodinná výchova, občanská výchova, výchova k občanství.
Při klasifikaci učitel sleduje zejména:
 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivé aplikace
 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti
 kvalitu 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 všeobecnou
tělesnou zdatnost, výkonnost a žákovu péči o vlastní zdraví
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
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 a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním 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.
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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.

9. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených
kritérií
a) Slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel
školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
b) 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.
c) 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.
d) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
e) 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 jednotlivých předmětech 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.
f) 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
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Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení
úkolů, dopouští se jen menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

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.
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
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví vlastní nebo jiných osob.
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
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
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10. Klasifikace chování žáka
a) Chování žáka se klasifikuje samostatně, a to i v případě použití širšího slovního
hodnocení.
b) 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.
c) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně
dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
d) 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.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení
vnitřního řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho
upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu
mimo vyučování. 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
nebo vnitřnímu řádu školy, nebo se opakovaně dopustí méně závažných
přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Zpravidla se přes důtku
třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje 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 vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že
jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy, činnost kolektivu
nebo se dopouští poklesků v mravném chování. Zpravidla se přes důtku ředitele
školy dopouští dalších přestupků.
Postihování chování žáka mimo školu
Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své děti v oblasti výchovné.
Škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole. Jsou-li
však závažné a prokazatelné důvody udělit žákovi výchovné opatření vedoucí k
posílení kázně, jeví se objektivní hodnotit žáka za chování zejména ve škole, ale
ve vážných případech přihlédnout k chování i mimo školu, jedná-li o se případy,
jejichž projednávání se škola přímo účastní.
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